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RESUMO 
 

ANDRADE, V.T.A. de. Comunicação científica na sociedade em rede: uma 

plataforma de ciência aberta para o Brasil. 2014. 227 f. Tese (Doutorado) – 

Departamento de Comunicação Social, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 

2014.  

 

Propõe uma agenda de discussões políticas para o desenvolvimento da Ciência Aberta 

no Brasil e a aplicação dos acordos numa infraestrutura de comunicação digital em rede 

que poderia auxiliar na naturalização da produção e circulação do conhecimento 

científico de forma aberta. Para alcançar as proposições, analisa o percurso histórico da 

comunicação científica, desde seu nascimento até as transformações advindas com a 

Sociedade em Rede e compara as bibliotecas – expressão da Sociedade Industrial - com 

as plataformas digitais da Sociedade da Informação. Estuda as novas estruturas 

tecnológicas e políticas capazes de influenciar os modos de produção e circulação do 

conhecimento científico. O ambiente político apresenta as lutas por sociedades mais 

democráticas e baseadas numa cultura de abertura, incluindo a abertura do 

conhecimento científico produzido com financiamento público. Analisa diversos 

documentos mundiais sobre Acesso Livre, Ciência Aberta, políticas mandatórias, leis, 

relatórios, recomendações, como também iniciativas de acesso livre em funcionamento. 

Por fim, aplica os conhecimentos acumulados na proposição de uma Plataforma de 

Ciência Aberta para o Brasil.  
 
 
Palavras-chave: Comunicação Científica. Plataforma. Acesso Livre. Ciência Aberta. 

Política pública. Tecnologia de Comunicação e Informação. Ciência e Tecnologia. 
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ABSTRACT 
 
 
 
ANDRADE, V.T.A. de. Scientific communication in the network society: a platform 

of open science to Brazil. 2014. 227 f. Thesis (Doctor) - Department of Mass 

Communication, Federal University of Pernambuco, Recife, 2014.  

 

Proposes an agenda of political discussions for the development of the Open Science in 

Brazil and the implementation of agreements in a digital communication infrastructure 

network that could assist in the naturalization of the production and circulation of 

scientific knowledge openly. To achieve the propositions, analyzes the historical 

development of scientific communication, from birth to the changes arising with the 

Network Society and compares libraries - expression of Industrial Society - with the 

digital platforms of the Information Society. Studies the new technological and political 

structures that influence the modes of production and circulation of scientific 

knowledge. The political environment presents the struggles for more democratic 

societies, based on a culture of openness, including openness of scientific knowledge 

produced with public funding. Examines various world documents about Open Access, 

Open Science, mandatory policies, laws, reports, recommendations, as well as open 

access initiatives in operation. Finally, apply the knowledge accumulated in the 

proposition of a Platform of Open Science to Brazil.  

 

 

Keywords: Scientific Communication. Platform. Open Access. Open Science. Public 

policy. Information and Communication Technology. Science and Technology. 
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RESUMEN 
 
 
ANDRADE, V.T.A. de. Comunicación científica en la sociedad red: una plataforma 

de ciencia abierta para Brasil. 2014. 227 f. Tesis (Doctorado) - Departamento de 

Comunicación de Masas, Universidad Federal de Pernambuco, Recife, 2014.  

 

Propone una agenda de discusiones políticas para el desarrollo de la Ciencia Abierta en 

Brasil y la aplicación de los acuerdos en una  infraestructura de comunicación digital em 

red que podría ayudar en la naturalización de la producción y circulación del 

conocimiento científico abiertamente. Para lograr las proposiciones, analiza el 

desarrollo histórico de la comunicación científica, desde el nacimiento a los cambios 

que surgen con la sociedad red y compara bibliotecas - expresión de la Sociedad 

Industrial - con las plataformas digitales de la Sociedad de la Información. Estudia las 

nuevas estructuras tecnológicas y políticas que influyen en los modos de producción y 

circulación del conocimiento científico. El entorno político presenta las luchas por 

sociedades más democráticas, basadas en una cultura de apertura, incluyendo la apertura 

del conocimiento científico producido con fondos públicos. Examina diversos 

documentos mundiales sobre Acceso Abierto, Ciencia Abierta, políticas obligatorias, 

leyes, informes, recomendaciones, así como las iniciativas de acceso abierto en 

funcionamiento. Por último, aplica el conocimiento acumulado en la proposición de una 

Plataforma de Ciencia Abierta para Brasil.  

 

 

Palabras clave: Comunicación Científica. Plataforma. Acceso Abierto. Ciencia 

Abierta. Política pública. Tecnología de Información y Comunicación. 

 
 
 
 



8 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 1 - Carta manuscrita de Galileu Galilei a  

       Leonardo Donato, de agosto de 1609 ...........................................................25 

Figura 2 - Tecnologias eletrônicas na comunicação do conhecimento científico .........38 

Figura 3 - Acesso e impacto da pesquisa maximizados  

       por meio do autoarquivamento .....................................................................43 

Figura 4 – Página inicial da biblioteca virtual Brasiliana ..............................................57 

Figura 5 – Página do site Domínio Público ...................................................................58 

Figura 6 – Página do site Repositório Institucional da Universidade de Brasília .........59 

Figura 7 – Página inicial da Plataforma Lattes ..............................................................61 

Figura 8 – Distribuição dos currículos Lattes por nível de escolaridade ......................62 

Figura 9 – Página de acesso a Plataforma Integrada Carlos Chagas .............................62 

Figura 10 – Analogia do Funil .......................................................................................81 

Figura 11 – Analogia do Rizoma ...................................................................................82 

Figura 12 – Página inicial do PubMed Central ...........................................................110 

Figura 13 – Trecho do FASTR–Política de Acesso Público a  

         Pesquisa Federal dos EUA ........................................................................111 

Figura 14 – Acesso livre à publicação científica e aos dados de pesquisa no contexto da 
        disseminação e exploração ......................................................................115 

Figura 15 – Página inicial do Projeto OpenAIRE .....................................................119 

Figura 16 – Página inicial do portal RCAAP ...........................................................122 

Figura 17 – Página inicial do HAL ...........................................................................127 

Figura 18 – Resultado de busca na Plataforma HAL ................................................130 

Figura 19 – Página de conteúdo do Portal SciELO ..................................................143 

Figura 20 – Página de buscas do Portal de Periódicos .............................................145 

Figura 21 – Exemplo de página de alimentação da Plataforma Lattes .....................147 

Figura 22 – Portal da Revista Intexto com utilização do SEER ...............................150 

Figura 23 - Fases da construção de repositórios institucionais de acesso livre ........153 

Figura 24 – Plataforma Política para o desenvolvimento  

         da Ciência Aberta no Brasil ......................................................................183 

Figura 25 – Macrofunções da Plataforma de Ciência Aberta ......................................185 

Figura 26 – Apresentação visual do MIND .................................................................191 
Figura 27 – Diagrama de benefícios para o cientista ..................................................199 

Figura 28 – Diagrama de benefícios ao leitor .............................................................201 



9 
 

 

Figura 29 – Diagrama de benefícios para o Governo ..................................................202 

 
 
Quadro 1-  Ícones Creative Commons (CC) .................................................................47 

Quadro 2 – Definições dos Termos da Abertura Inteligente .........................................51 

Quadro 3 – Formas de publicação em Acesso Livre indicadas 

                    em políticas mandatórias por país ............................................................105 

Quadro 4 – Padrão OpenAIRE para metadados ..........................................................120 

Quadro 5 – Documentos coletados pelo portal OpenAIRE ........................................121 

Quadro 6 – Número de documentos por tipo de acesso permitido .............................121 

Quadro 7 - Normas ABNT para documentos científicos ............................................180 
 
 

 



10 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

A*STAR  - Agency for Science, Technology and Research 
a.C. – antes de Cristo 

ABEU - Associação Brasileira de Editoras Universitárias 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANR - Agence Nationale de la Recherche  
ARPANET – Advanced Research Projects Agency Network 

BDTD - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BOAI - Budapest Open Access Initiative 
BR – Brasil 

C&T – Ciência e Tecnologia 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CCSD - Centre pour La Communication Scientifique Directe  

CCT – Cultura Científica e Tecnológica 

CE – Comissão Europeia 

CGEE - Centro de Gestão de Estudos Estratégicos 

CNCT - Conferências Nacionais de Ciência e Tecnologia  

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNRS – Centre National de La Recherche Scientifique 
CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos 

CONCYTEC - Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

DataFAIRport – Find, Access, Interoperate & Re-use 

DiCi - Diálogos Científicos 

DOI – Digital Object Identifier 
DRIVER - Digital Repository Infrastructure Vision for European Research 
DRM - Digital Restrictions Management 
ENCTI - Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

ERC - European Research Council 
EUA – Estados Unidos da América 

FACEPE – Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

FASTR - Fair Access to Science and Technology Research Act of 2013 



11 
 

 

FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal 

FINEP –  Financiadora de Estudos e Projetos 

FIRST - The Frontiers in Innovation, Research, Science and Technology Act  
FSF - Free Software Foundation 

FUNCATE - Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais 

FUNDAJ – Fundação Joaquim Nabuco 

FWO - Research Foundation Flanders 
GIF – Graphics Interchange Format  
GPL - General Public License 
GPOPAI - Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para Acesso à Informação 

USP - Universidade de São Paulo 

HAL - Hyper Articles en Ligne 

HTML – HiperText Markup Language 

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

ICTs - Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação  

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions 
IP – Internet Protocol 
JATS - Journal Authoring Tag Set  
JoVE – Journal of Visualized Experiments 
JPEG - Joint Photographics Experts Group 

MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

MIND - Mapa Interativo de Navegação Desenvolvida 

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
NASA – National Aeronautics and Space Administration 

NIH - National Institutes of Health  

NPArC – NRC Publications Archive  

NRC - National Research Council 
NSF - US National Science Foundation  

OAI – Open Archives Iniciative 

OAI-ORE - Open Archives Iniciative Object Reuse and Exchange 
OAI-PMH - The Open Archive Iniciative Protocol for Metadata Harvesting  

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OJS - Open Journal Systems 
ONGEI - Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática  

OpenAIRE – Open Access Infrastructure for Research in Europe 



12 
 

 

PACTI - Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação  

PBDCTs - Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológicos  

PDF – Portable Document Format 
PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

PKP - Public Knowledge Project 
PMC - PubMed Central 

PMID - PubMed Unique Identifier 
PNPC - Programa Nacional Plataformas do Conhecimento 

PT – Portugal 

RCAAP - Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 

RCUK - Research Councils United Kingdom 
RIs – Repositórios Institucionais 

RIUNB – Repositório Institucional da Universidade de Brasília 

RNP - Rede Nacional de Pesquisas 

ROAR – Registry of Open Access Repositories 

SciELO – Scientific Electronic Library Online 

SEER - Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas 

SFI - Science Foundation Ireland  
SOAC - Sistema On-line de Apoio a Congressos 

TEL - Thèses en Ligne 
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UNB – Universidade de Brasília 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura 

USP - Universidade de São Paulo 

XML - eXtensible Markup Language 

 
 



13 
 

 

SUMÁRIO 
 

POR UMA MENTE ABERTA ....................................................................................15 

1 O CAMINHO ATÉ A CIÊNCIA ABERTA....................................................24 

1.1 DAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS À SOCIEDADE EM REDE ...................25 

1.2 DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A PLATAFORMAS DIGITAIS....................54 

2 COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA NA SOCIEDADE EM REDE..................66 
2.1 REDES DIGITAIS COMO OUTRO AMBIENTE DE COMUNICAÇÃO.......66 

2.2 COLABORAÇÃO ENTRE CIENTISTAS ........................................................83 

2.3 POSSIBILIDADES PARA A COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA EM REDE ....97 

3 POLÍTICAS E INICIATIVAS DE ACESSO LIVRE E  
CIÊNCIA ABERTA .......................................................................................100 

3.1 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: NIH, PUBMED CENTRAL E 
LEGISLAÇÃO FASTR ....................................................................................107 

3.2 UNIÃO EUROPEIA: HORIZONTE 2020 E PROJETO OPENAIRE ............114 

3.3  PERU: LEI Nº 30035 PARA CRIAÇÃO DO REPOSITÓRIO NACIONAL 
DIGITAL ..........................................................................................................123 

3.4 FRANÇA: HYPER ARTICLES EN LIGNE (HAL) ..........................................126 

3.5 REINO UNIDO: RELATÓRIO FINCH ...........................................................132 

3.6  BRASIL: PIONEIRISMO E INTEGRAÇÃO...................................................138 

3.6.1  SciELO: Padrão de qualidade ...........................................................................141 

3.6.2  Portal de Periódicos: Oportunidades iguais.......................................................144 

3.6.3  Plataforma Lattes: Integração nacional..............................................................146 

3.6.4  SEER: Periódicos em Acesso Livre...................................................................149 

3.6.5  Repositórios Institucionais e Bibliotecas Digitais De Teses e Dissertações: 
Iniciativas dispersas ..........................................................................................152 

3.7       ANÁLISE COMPARADA ...............................................................................157 

 

4 UMA PLATAFORMA DE CIÊNCIA ABERTA PARA O BRASIL...............164 

4.1 PLATAFORMA POLÍTICA ............................................................................166 

4.1.1 Política mandatória ...........................................................................................167 

4.1.2 Política de progressão e promoção na carreira científica .................................169 

4.1.3 Política de preservação de documentos digitais ...............................................175 

4.1.4 Política para dados científicos abertos ..............................................................177 

4.1.5 Normatização de documentos científicos multimodais ....................................179 

4.1.6 Padrões de interoperabilidade ...........................................................................181 



14 
 

 

4.2  PLATAFORMA COMO INFRAESTRUTURA ..............................................184 

4.2.1 Publicações .......................................................................................................186 

4.2.1.1 Revisão Randômica ........................................................................................187 

4.2.2  Laboratório Virtual ...........................................................................................189 

4.2.2.1 Visão .................................................................................................................190 

4.2.2.2 MIND ...............................................................................................................190 

4.2.3  Trabalho colaborativo .......................................................................................191 

4.2.3.1 Textos colaborativos .......................................................................................192 

4.2.3.2 Textos comentados ..........................................................................................193 

4.2.3.3 Bancos de dados colaborativos ......................................................................194 

4.2.4  Nuvem de Dados ...............................................................................................195 

4.2.5  Rede de Pares ....................................................................................................195 

4.2.6  Informações ......................................................................................................196 

4.2.7  Comprovação do Currículo Lattes ....................................................................196 

4.2.8  Indicadores e Relatórios ....................................................................................196 

4.3 BENEFÍCIOS AOS USUÁRIOS............................................................................199 

4.4 ENTRELAÇAMENTOS ........................................................................................205 

ENCERRAMENTO COM VISTAS A NOVAS ABERTURAS .............................208 

REFERÊNCIAS...........................................................................................................216 

ANEXO.........................................................................................................................227 



15 
 

 

POR UMA MENTE ABERTA 
 

 Pretendo aqui relatar alguns aprendizados adquiridos ao longo do percurso que 

levou a conclusão desta tese. Se o faço é porque acredito que o conhecimento é 

construído na troca de experiências, sejam entre pais e filhos, professores e alunos, 

amigos ou leitores.   

 É interessante perceber as mudanças vividas durante o doutorado. Visto como 

uma etapa, não foi apenas um passo na minha formação acadêmica, mas um importante 

divisor entre o que eu era e o que sou agora. Ao mesmo tempo que mudavam as ideias, 

os sumários, os títulos provisórios, mudavam também a minha concepção de mundo e a 

compreensão do meu papel na sociedade. Entre tantas mudanças, acredito que ficou o 

maior aprendizado: é preciso manter a mente aberta. Ser flexível para aceitar opiniões, 

alterar roteiros, permitir que o tempo lhe traga sabedoria. Entre os colegas de trabalho, 

brincávamos  que  era  preciso  aprender  a  “desapegar”.   

 Minha primeira decisão já significou para mim um ato de desapego: após uma 

graduação em publicidade, nove anos atuando em agências de publicidade, uma 

dissertação tendo como tema a webvertise (publicidade na web) e alguns anos 

lecionando em cursos de publicidade, meu doutorado teria como tema a Comunicação 

Científica. A escolha era reflexo da minha atual fase profissional: servidora pública na 

Fundação Joaquim Nabuco, lotada na Editora Massangana como marketing cultural. Do 

universo da publicidade comercial, da linguagem de vendas e lucros, passo para um 

novo mundo o qual incorporei com satisfação. Mente aberta para compreender como 

podemos contribuir para tornar a vida das pessoas melhor, mesmo que você seja apenas 

uma pequena peça dentro de uma estrutura tão grande quanto a do Governo Federal 

brasileiro.  

 Na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) vi e vivenciei as diferentes dificuldades 

daqueles que produzem conhecimento e buscam levá-lo a público, sejam pesquisadores, 

editores universitários, museólogos, produtores culturais. O que fazer para que o 

cidadão possa melhor usufruir do conhecimento produzido com recursos públicos? 

Entre as editoras universitárias aumentavam as discussões em torno das alternativas 

digitais, colocando o chamado livro digital em pauta. Foi daí que surgiram minhas 

primeiras considerações sobre o tema, as quais foram registradas como justificativas 
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para a pesquisa no projeto apresentado na seleção para o doutorado no Programa de 

Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): 

a) As pesquisas desenvolvidas pela Fundaj, assim como em diversos órgãos de 

pesquisa, precisam ser disseminadas rapidamente, correndo o risco de terem seus dados 

desatualizados no tempo. Assim, muitas vezes o processo de editoração e impressão em 

gráfica   da   obra   faz   seus   resultados   “perderem   o   prazo   de   validade”.   Como   produto  

subsidiado pelo Governo Federal, é necessário permitir o acesso rápido, amplo e 

gratuito a este conteúdo, exigências atendidas pelo formato digital; 

b) O público científico brasileiro ainda é reduzido, sendo ainda subdivido pelas diversas 

áreas de interesse de pesquisa. Assim, são impressas pequenas tiragens (girando em 

torno de 1.000 unidades), o que torna o processo produtivo mais caro; 

c) A distribuição física do livro impresso ocupa tempo e dinheiro, o que aumenta o 

fosso entre o pesquisador e a obra. Mesmo praticando preços reduzidos – devido ao 

subsídio do Governo Federal – ao somar o custo de frete, por exemplo, de Pernambuco 

para um consumidor do Rio Grande do Sul, temos um valor de transporte superior ao 

preço do próprio livro. Além do prazo de 10 dias úteis para que a obra chegue ao seu 

destino; 

d) Muitas vezes as obras são baseadas em fontes diversas, utilizando-se de mapas, 

fotografias, imagens de jornal, palestras, vídeos. Tudo isso acaba sendo descrito em 

texto escrito, com alguma utilização de imagens, podendo acompanhar o livro um DVD. 

Têm-se, portanto, na origem da obra, um formato multiforme, o qual poderia ser melhor 

aproveitado em suporte digital interativo; 

e) A realidade do cotidiano vivido pela Editora Massangana é espelho para o dia a dia 

de várias editoras universitárias federais brasileiras, que recebem subsídios do Governo 

Federal, atendem ao mesmo público universitário, e convivem com as mesmas 

dificuldades. 

 

 Daí  surgia  a  proposta  de  pesquisa  “Uso  de  linguagens  multiformes  e  interativas  

na disseminação do conhecimento científico: do livro impresso para as mídias 

convergentes”  com  o  objetivo  de  “indicar possíveis soluções em comunicação digital, 

multiforme e interativa para disseminação do conhecimento científico”. A ideia estava 

baseada na percepção de que o padrão digital mais utilizado – os arquivos em PDF – 

não mais atendia às necessidades da comunicação científica em rede. Ao expor tal 
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pensamento, fui questionada qual seria então outra solução? Naquele momento, só pude 

dizer que teria a resposta daqui a quatro anos.  

 Em junho de 2012, após 16 meses de curso, participações em congressos e 

discussões com os colegas e minha orientadora, a solução começava a se mostrar. Foi 

então que apresentei a reformulação do meu projeto de pesquisa com o título 

“Disseminação   do   conhecimento   científico   em   rede:   desenho   de   uma   plataforma  

multimodal   e   participativa   para   a   ciência   brasileira”,   tendo   como   objetivo   primário  

“propor o desenho de uma plataforma para disseminação do conhecimento científico, 

que permita a produção de hipertextos científicos multimodais, armazenamento 

centralizado em banco de dados para fácil acesso, com mecanismos de incentivo a 

participação”.   Temos   aqui   um   pensamento   fundamentalmente   técnico,   numa   clara  

interface entre comunicação, informática e ciência da informação.  

 Foi com este projeto que parti em fevereiro de 2013 para o doutorado sanduíche 

na Universidad Autónoma de Madrid (Espanha) sob coorientação do Prof. Dr. Enrique 

Alonso González. O objetivo inicial do trabalho com o Prof. Enrique era o 

desenvolvimento técnico da plataforma, contando com seus conhecimentos em 

informática. Entretanto, acabou influenciando o meu pensamento sua curiosidade em 

compreender a política brasileira, em comparar com a Europa e com a Espanha, o que 

me fez perceber o quanto nosso país tem discussões e atitudes que nos posicionam 

muitas vezes na vanguarda da comunicação científica em acesso aberto. Foi assim que 

durante seis meses vivi um processo de imersão em políticas públicas, tanto do Brasil 

quanto da Europa e especificamente da Espanha. Na tentativa de explicar-me para o 

outro, acabei compreendendo a mim mesma.  

 Ao retornar da Espanha, dois acontecimentos em outubro de 2013 foram 

decisivos para a composição final das seções da tese: minha participação na 4º 

Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto, realizada na Universidade de São Paulo; 

e as discussões travadas na minha banca de qualificação de tese. Ambos reforçaram 

minha percepção de que a discussão das políticas públicas seria anterior e necessária 

para o desenvolvimento de uma infraestrutura de comunicação científica em rede.  

 Internalizadas   as   novas   ideias,   chego   ao   título   final   da   tese:   “Comunicação  

científica  na  Sociedade  em  Rede:  uma  plataforma  de  Ciência  Aberta  para  o  Brasil”.  O  

termo   “plataforma”,   presente   no   trabalho   desde   2012,   permanece,   mas   agora   ganha 

novos significados. Abarca além da concepção técnica presente no linguajar da Web 

como plataforma para comunicação todos-todos, também a ideia de um conjunto de 
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políticas e ações para o desenvolvimento da Ciência Aberta no Brasil. Os princípios 

discutidos pelos adeptos da ciência aberta são então assumidos na tese, pois respondem 

às preocupações levantadas desde o princípio dos meus estudos. E assim chego ao meu 

problema de pesquisa final: como estimular o desenvolvimento das práticas de Ciência 

Aberta no Brasil? 

 A metodologia traçada dividiu a tese em duas partes. As seções 1 e 2 compõem a 

primeira parte, dedicada à análise bibliográfica capaz de delinear o cenário em que as 

discussões estão inseridas, justificando assim os conceitos básicos presentes no título: 

Comunicação científica e Sociedade em rede. A segunda parte, composta pelas seções 3 

e 4, tem um caráter mais aplicado, buscando na análise das políticas públicas mundiais 

voltadas para o Acesso Livre e a Ciência Aberta possíveis referências para propor a 

Plataforma de Ciência Aberta para o Brasil.  

 Todo o texto foi construído de modo a justificar minha proposição, buscando 

demonstrar sua aderência ao cenário brasileiro e mundial da ciência. Confesso que 

olhando por este ângulo, o sangue publicitário continua correndo em minhas veias, e se 

necessário, eu poderia convencer meus interlocutores em trinta segundos utilizando 

apenas os diagramas apresentados na seção final. Desafio para os publicitários, desafio 

para uma doutoranda: transformar um pensamento complexo em algo tão simples, numa 

solução quase óbvia, mas que ninguém tinha encontrado ainda. Talvez seja esse o 

sentimento que lhes acometerá ao finalizar a leitura da tese.  

 Para quem ainda resistiu à tentação de ler diretamente a seção final, descrevo 

então como a tese está composta. Na seção 1 – O caminho até a Ciência Aberta, realizo 

um resgate histórico da Comunicação Científica, desde as primeiras cartas trocadas 

entre cientistas ávidos por comunicar suas descobertas e receber o aval dos pares, 

passando pela criação das sociedades científicas e seus periódicos, até as transformações 

advindas com a transição em curso da cultura industrial (impressa) para uma Sociedade 

em Rede (digital). Tal história ressalta as continuidades e descontinuidades de uma 

cultura científica ocidental, que vê alguns de seus valores fundamentais serem 

questionados em prol de uma nova cultura mais participativa. São então apresentados os 

movimentos de Acesso Livre à Informação Científica e os principais conceitos 

relacionados à Ciência Aberta, aproximando-nos do cenário mundial da comunicação 

científica em rede. A seção utiliza, além de bibliografia clássica sobre a comunicação 

científica, documentos produzidos por equipes com relevância internacional, como o 

Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para Acesso à Informação da Universidade de 
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São Paulo (GPOPAI/USP), a equipe do Creative Commons, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) e a Royal Society.  

 Para ilustrar este momento de transição de uma sociedade industrial para a 

Sociedade em Rede, trabalhei a comparação entre as bibliotecas públicas e as novas 

plataformas digitais de comunicação. Mais uma vez, realizo o resgate histórico do 

momento de criação das bibliotecas públicas, as funções atribuídas, as continuidades e 

descontinuidades ao longo dos processos de modernização via microfilmagem e 

digitalização. São então criadas soluções transitórias, como as bibliotecas digitais e os 

repositórios institucionais, que muitas vezes se apoiam nos princípios da cultura 

impressa. O Governo Federal brasileiro aumenta seus esforços no final da década de 

1990 para interligação em rede de suas instituições de pesquisa, implantado a Rede 

Nacional de Pesquisas (RNP) e a Plataforma de Currículos Lattes. Também, começam a 

ganhar força as soluções baseadas em autopublicação, como blogs, wikis e redes sociais 

como Facebook, Academia.edu, ResearchGate e Mendeley. Cresce então o tema da 

colaboração entre cientistas em nível mundial, motivado principalmente pelas 

facilidades advindas com os sistemas interconectados em rede.  

 A seção 2 – Comunicação Científica na Sociedade em Rede – vem aprofundar o 

tema da colaboração entre cientistas a partir das novas características trazidas pela 

comunicação em redes digitais. Analisando autores como Lev Manovich (2001), Steven 

Johnson (2001), Eli Pariser (2012), Janet Murray (2003), Pekka Himanen (2001), Henry 

Jenkins (2009) e Clay Shirky (2011) busquei ressaltar as novas características de uma 

comunicação baseada em redes digitais e os valores sociais que dão base às atitudes de 

uma Sociedade em Rede. Ao mesmo tempo são discutidas questões essencialmente 

técnicas do ambiente de computadores interconectados, mas que enfim compreendemos 

como influenciadoras de uma nova cultura da convergência, da participação e da 

colaboração. 

Uma preocupação da seção 2 foi tentar elucidar as seguintes questões: 

“Poderíamos dizer então que comunicação e colaboração estariam diretamente ligadas à 

produção do conhecimento? Por que interessaria aos cientistas colaborarem entre si?”.  

A discussão se fez necessária por compreender que um dos principais gargalos da 

Ciência Aberta é alcançar a efetiva colaboração entre os cientistas, abordando tanto 

questões de infraestrutura tecnológica quanto políticas de progressão na carreira 

científica. Assim, a seção constrói a percepção de que já contamos com tecnologias 

informáticas capazes de proporcionar ambientes colaborativos, e que poderíamos reunir 
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as soluções numa única estrutura, como uma plataforma. Entretanto, o povoamento do 

sistema e sua efetiva utilização pelos cientistas exigiria uma construção política anterior. 

 A seção 3 tem o papel de apresentar o panorama mundial das políticas e 

iniciativas de Acesso Livre e Ciência Aberta e os desenvolvimentos já realizados no 

Brasil de modo a constituir uma análise comparativa. Inicialmente foi realizada uma 

análise de documentos selecionados a partir do ROARMAP, o qual lista as políticas 

mandatórias aprovadas ao redor do mundo. Em consulta realizada em abril de 2014 

foram identificadas políticas mandatórias promovidas pelos financiadores 

governamentais nacionais de pesquisa de 13 países e a União Europeia (considerada em 

suas funções normativas junto aos países membros). Os textos dessas políticas 

indicaram cinco tipos de iniciativas não excludentes entre si para publicação dos 

resultados de pesquisa em acesso livre: I. Repositórios institucionais, II. Repositórios 

temáticos, III. Repositórios nacionais, IV. Periódicos online em acesso livre, e V. 

Periódicos online em acesso livre com pagamento pelo autor para publicação.  

 Construí então um quadro relacionando a cada país os tipos de soluções que suas 

políticas recomendavam. A partir deste quadro, estabeleci dois critérios para seleção das 

políticas e iniciativas para análise: I. Por tipo de solução, selecionando um país para 

cada forma de publicação adotada; II. Pela representatividade dos países no cenário 

político, econômico e científico internacional, e nas discussões sobre o Acesso Livre e a 

Ciência Aberta. Assim foram selecionados os seguintes documentos: Fair Access to 

Science and Technology Research Act of 2013 (EUA); Guidelines on Open Access to 

Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 – Version 1.0 – 11 

December 2013 (União Europeia); Lei Nº 30035 para criação do Repositorio Nacional 

Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (Peru); Relatório Finch 

(Reino Unido). Também, as seguintes iniciativas: PubMed Central (EUA); Projeto 

OpenAIRE (União Europeia); Hyper Articles en Ligne (França). 

 O Brasil não figurou neste quadro visto que não há ainda o registro de políticas 

mandatórias de financiadores governamentais nacionais de pesquisa. A análise do 

ambiente brasileiro se deu então a partir das iniciativas em curso promovidas pelo 

Governo Federal, notadamente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e 

pelo Ministério da Educação. Com foco na comunicação científica, foram selecionadas 

as seguintes iniciativas: SciELO, Portal de Periódicos, Plataforma Lattes e o Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER).  
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 Neste ponto, desenvolvi um tópico a parte para discutir os repositórios 

institucionais e bibliotecas digitais de teses e dissertações. O destaque foi necessário 

para marcar meu posicionamento sobre o tema: na realidade brasileira, tais iniciativas 

acabam dispersando esforços e não alcançam os resultados pretendidos.  E chego a uma 

constatação que para a tese foi essencial: não precisamos simplesmente reproduzir as 

soluções já dadas. Nossos investimentos para o desenvolvimento destas infraestruturas 

não foram tão representativos em termos nacionais e ainda podemos pensar um novo 

caminho, que nos posicione na vanguarda da Ciência Aberta.  

 A análise comparativa entre as políticas e iniciativas dos EUA, União Europeia, 

Reino Unido, França e Peru – os quais tiveram o papel de representar as soluções hoje 

vislumbradas – e as iniciativas e o ambiente brasileiros me fez considerar que contamos 

com um arranjo institucional próximo ao que levou ao desenvolvimento da plataforma 

HAL na França. Mediante uma política mandatória instituída pelo Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS) foi criada uma plataforma nacional multidisciplinar 

para depósito em acesso livre de publicações revisadas por pares ou não. Baseada na 

autopublicação e na responsabilização científica por identificação do autor no sistema, 

cumpre o papel de centralizar o conhecimento produzido com financiamento do CNRS 

num único banco de dados, o que possibilita vários benefícios burocrático-

administrativos. A plataforma HAL atende aos princípios do Acesso Livre, mas não 

trabalha com mecanismos de colaboração dentro de seu ambiente. Esse seria um passo 

adiante que poderíamos dar. 

 A seção 4 é essencialmente propositiva: Uma plataforma de Ciência Aberta para 

o Brasil. Aqui são apresentadas soluções que poderiam auxiliar no desenvolvimento da 

Ciência Aberta no Brasil. O texto foi dividido em quatro partes: Plataforma Política, 

Plataforma como Infraestrutura, Benefícios aos usuários e Entrelaçamentos. Toda a 

construção anterior levou a compreensão das dimensões políticas, sociais e tecnológicas 

necessárias para a proposição de uma plataforma que tem como objetivos sugerir uma 

Agenda de discussões políticas e propor uma infraestrutura de comunicação científica 

em rede baseada nos princípios da Ciência Aberta.  

 Como base para as proposições foram apresentados os princípios considerados, 

os quais foram resgatados de textos anteriormente discutidos na tese: a Declaração de 

Berlim, o Projeto Science Commons, os princípios do OECD Principles and Guidelines 

for Access to Research Data from Public Funding, os princípios para uma abertura 



22 
 

 

inteligente propostos pela Royal Society; o uso de tecnologias abertas e as 

possibilidades trazidas pela comunicação digital em rede destacadas na seção 2.  

 A Plataforma política propõe reunir os principais temas a serem discutidos em 

grupos de trabalho liderados pelo Governo Federal, formando assim uma Agenda de 

discussões. Ciente das limitações da pesquisadora, os pontos da agenda podem ser 

assumidos como pontapé inicial dos trabalhos, que a partir das colaborações de 

pesquisadores e profissionais, abarcando inclusive as diversas áreas do conhecimento, 

poderiam ser restringidos ou ampliados. Assim, foram propostos como temas para 

discussão: política mandatória, política de progressão e promoção na carreira científica, 

política de preservação de documentos digitais, política para dados científicos, 

normatização de documentos multimodais e padrões de interoperabilidade. De modo a 

auxiliar o início das discussões da agenda proposta, foram apresentadas as políticas em 

voga no intuito de apontar possíveis mudanças em seus conteúdos para a criação de um 

ambiente propício ao desenvolvimento da Ciência Aberta no Brasil. 

 A Plataforma como Infraestrutura é resultado das várias ideias concebidas ao 

longo do trabalho e que foram tomando a forma de um sistema baseado na colaboração 

entre os cientistas. Ao demonstrar as fragilidades dos repositórios institucionais e 

bibliotecas digitais em funcionamento no Brasil, tive a preocupação de propor uma 

solução que respondesse às possibilidades e exigências da Sociedade em Rede. Outra 

preocupação foi a viabilidade da proposta, em termos técnicos e financeiros. Por isso, 

defendo que a Plataforma de Ciência Aberta seja um projeto de Estado, embasado em 

políticas públicas para a ciência e a tecnologia, com desenvolvimento contínuo ao longo 

dos anos, assim como vemos acontecer com a Plataforma Lattes. 

 A infraestrutura de comunicação em rede proposta foi organizada em oito 

macrofunções, detalhadas no texto da tese: Publicações, Laboratório Virtual, Trabalho 

Colaborativo, Nuvem de Dados, Rede de Pares, Informações, Comprovação do 

Currículo Lattes, Indicadores Nacionais. O esforço aqui foi para descrever as funções 

que poderiam ser cumpridas pela infraestrutura, sem, no entanto, especificar detalhes 

técnicos como linguagens de programação ou como se dará a construção do banco de 

dados. Minha ousadia neste campo se deu na confiança de que posso me posicionar 

como   uma   “engenheira   social”,   ou   seja,   posso identificar uma necessidade social e 

sugerir uma aplicação capaz de respondê-la, sem necessariamente ser sua 

desenvolvedora.  
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 Será fácil perceber que muitas destas macrofunções já estão em funcionamento 

em outros sistemas, sejam públicos ou privados. Acredito que o diferencial estaria em 

sua reunião num único espaço, capaz de concentrar as atividades cotidianas dos 

pesquisadores e com registro num único banco de dados, o que nos proporciona a 

geração de vários indicadores, sejam pessoais ou nacionais. Muito tempo se perde 

buscando recursos na web e em grande parte exigem conhecimentos mais aprofundados 

em informática, o que dificulta sua utilização. Eles estão lá, mas não sabemos 

exatamente onde e como usá-los. A Plataforma de Ciência Aberta teria a função, 

portanto, de facilitar o acesso ao conhecimento produzido no Brasil e de conectar pares 

para a geração de inovações. 

  Para demonstrar os possíveis benefícios advindos com a Plataforma de Ciência 

Aberta analisei sua aderência às necessidades de seus públicos usuários: cientista, leitor 

e governo. Cumprem, respectivamente, as funções de usuário que alimenta o banco de 

dados, usuário que consulta o banco de dados e usuário que administra o banco de 

dados. Tais funções podem ser acumuladas por uma mesma pessoa, como, por exemplo, 

um cientista que gera textos na plataforma, ao mesmo tempo lê as produções de 

terceiros e integra um comitê para administração do sistema.  

 Também apresentei argumentos contra a Plataforma, muitos deles expressos por 

interlocutores ao longo do trabalho. Fiz questão de registrá-los e buscar respondê-los até 

como exercício de escuta e construção de argumentos para aperfeiçoamento da 

proposta. 

 Por fim, evidencio os Entrelaçamentos entre a plataforma política e a 

infraestrutura, reforçando as interdependências para que a proposta seja viável e possa 

contribuir para o desenvolvimento da Ciência Aberta no Brasil.  

 Encerro a tese trazendo considerações que me fazem acreditar que será preciso 

pensar novas aberturas para o desenvolvimento da Ciência Aberta no Brasil. Podemos, e 

devemos, nos posicionar como cidadãos atuantes de uma Sociedade em Rede, tornando 

efetivas em nosso cotidiano práticas colaborativas capazes de beneficiar a todos. Abrir o 

conhecimento científico pode significar abrir mentes para um mundo com mais 

oportunidades para todos que aceitam o desafio de manterem-se abertos ao novo.  
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1 O CAMINHO ATÉ A CIÊNCIA ABERTA 
 

Integra o fazer científico o esforço de vários atores em comunicar-se e assim gerar e 

compartilhar conhecimento. A comunicação científica, ao longo de sua história, 

instituiu modelos, regras, utilizou diferentes suportes de modo a tornar público o 

conhecimento que produz sobre o homem e seu mundo. Sua ampla divulgação foi o que 

a diferenciou de outros conhecimentos, como a alquimia e as religiões, e o que a tornou 

fonte legitimada de respostas principalmente a partir da história moderna.  

A comunicação científica, em suas várias etapas, desde a troca de mensagens entre 

colegas de trabalho até a comunicação de resultados em mídias de massa, tem sido 

objeto de estudo de diversas disciplinas, a saber: história da ciência, sociologia, 

economia, comunicação social, antropologia, psicologia, entre outras.  

Nesta seção apresentamos uma breve história da comunicação científica desde a 

criação da Academia grega, passando pelas cartas manuscritas, livros e periódicos 

científicos. A criação das sociedades científicas representou o início da 

institucionalização da ciência, a qual cresceu com a Revolução de Gutenberg e a 

massificação da imprensa. No século XX, a ciência vive as crises pós-modernas e suas 

bases são questionadas, o que prepara o terreno para a Revolução Digital, com a 

inserção dos computadores nos ambientes de pesquisa e o uso das redes digitais de 

comunicação. Vivenciamos então uma Sociedade em Rede, ambiente propício para o 

nascimento dos movimentos de Acesso Livre e Ciência Aberta. 

Nessa passagem entre os círculos especializados das sociedades científicas para o 

ambiente generalizado das redes digitais conectadas, veremos algumas mudanças na 

forma de fazer e pensar ciência através da comparação entre o ambiente e as funções 

cumpridas por bibliotecas e as potencialidades trazidas pelas plataformas digitais. Nosso 

foco está nas relações entre o individual e o coletivo, a produção e a circulação de 

conhecimento, a preservação e o estímulo ao novo, dentro de uma mudança dos 

suportes impressos para os suportes em telas digitais. 

A seção resume, assim, o cenário de nascimento, desenvolvimento e estágio atual da 

comunicação científica, funcionando como base para nossas discussões acerca dos 

princípios norteadores de uma Plataforma de Ciência Aberta para o Brasil. 
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1.1 DAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS À SOCIEDADE EM REDE  

 

A história da tradição ocidental da comunicação científica tem início na 

sociedade grega, da qual herdamos as concepções de um conhecimento discutido entre 

pares – as   discussões   “acadêmicas”   realizadas   na   Academia,   lugar   na   periferia   de  

Atenas onde as pessoas se reuniam nos séculos V e IV a.C. para debater questões 

filosóficas. Além dessa comunicação oral, realizada num espaço público, os gregos 

também iniciaram a comunicação escrita da ciência, registrando os debates de 

Aristóteles em manuscritos copiados repetidas vezes (MEADOWS, 1999).  

Os cientistas, desde então, são homens letrados. Registram para si e para os 

outros os pensamentos e conhecimentos desenvolvidos a partir de sua observação, 

raciocínio e aplicação de métodos considerados, a cada época, como científicos. Para 

que tal conhecimento  seja  considerado  científico,  é  preciso  que  os  demais  “homens  da  

ciência”   reconheçam  sua  validade.  Assim,  a  primeira   estratégia   formal  utilizada  pelos  

cientistas para comunicar suas descobertas foi a carta manuscrita entre pares. Nas cartas, 

relatavam os métodos utilizados, as observações advindas dos experimentos, conclusões 

lógicas a que chegaram, solicitando, do destinatário da correspondência, suas 

observações e, veladamente, seu reconhecimento pelos feitos científicos. Por isso, cartas 

e anotações pessoais são utilizadas até hoje como fontes primárias para a história da 

ciência. 

 

Figura 1 - Carta manuscrita de Galileu Galilei a Leonardo Donato, de agosto de 1609. 

 

 
     Fonte: Klepsidra1.  

                                                 
1 Disponível em: <http://www.klepsidra.net/klepsidra18/corpuscularismo.htm>. Acesso em: 2 mai. 2012. 
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No século XVII, a valorização do fazer científico levou à institucionalização de 

procedimentos de comunicação, como explicita Weitzel (2005): 

 

A criação da Royal Society (Londres), em 1662, pode ser um marco da 
concepção cartesiana de mundo em oposição à concepção aristotélica 
e católica, expressando o novo paradigma da ciência, no período das 
revoluções científicas. Trata-se de uma instituição que reúne as 
condições para institucionalizar os procedimentos seculares visando 
ao estabelecimento de um sistema de comunicação da ciência, 
segundo os moldes sugeridos nos trabalhos de Francis Bacon. Cabe a 
Henry Oldenburg (1617-1677), primeiro secretário da Royal Society, 
traduzir a concepção baconiana em forma de revista, aperfeiçoando a 
materialidade do texto científico proposto por Robert Boyle (1627-
1691). Este também fundador da referida Sociedade, à época, 
desenvolve o relatório experimental como forma literária peculiar, ao 
buscar expressar modéstia, objetividade e bom senso, com o intuito de 
inspirar confiança ao leitor e proteger a veracidade do texto. Para 
tanto, o autor do relatório deve manter posturas isentas, evitando 
declarações especulativas, ou, segundo Frohman (2000), ter cautela 
nas colocações dos princípios apresentados. De fato, o modelo de 
Boyle é adotado, posteriormente, para a produção de artigos de 
periódicos científicos (WEITZEL, 2005, p. 166). 

 

 A primeira forma utilizada pela Royal Society foi a carta manuscrita, copiada em 

igual teor para envio a seus sócios. À medida que a quantidade de comunicações e de 

sócios aumentava, foi adotada então a carta impressa, utilizando-se das tecnologias 

tipográficas disponíveis desde o século XV.  

 Em 5 de janeiro de 1665 é publicado em Paris o Journal des Sçavans, dedicado a 

notícias   sobre   o   que   acontecia   na   Europa   na   “República   das   Letras”   (MEADOWS,  

1999), caracterizada como a primeira revista científica. De sua leitura na Royal Society 

veio a decisão da publicação também de um periódico, Philosophical Transactions, o 

qual  institucionaliza os princípios do periódico científico, como pode ser visto na 

comunicação de 1665: 

 
[...] em março de 1665, o conselho da Royal Society determinava que 
a Philosophical Transactions, a serem preparadas pelo Sr. Oldenburg, 
sejam impressas na primeira segunda-feira de cada mês, caso haja 
matéria suficiente para isso, e que o texto seja aprovado pelo 
Conselho, sendo antes revisto por alguns de seus membros 
(MEADOWS, 1999, p. 6). 

 

Nessa breve instrução já se encontram presentes os elementos até hoje utilizados 

para publicação de um periódico científico: determinação de um editor para organizar o 

material, submissão para revisão pelos pares, aprovação por um conselho, periodicidade 
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definida. Temos, portanto, mais de 300 anos de tradição da comunidade científica a 

partir da institucionalização de um grupo de pessoas consideradas merecedoras do poder 

decisório de atestar o conhecimento científico.  

Além das instruções para publicação da revista científica, a Royal Society 

também institui o relatório experimental, indicando o estilo adequado para a linguagem 

a ser utilizada por cientistas na exposição de suas descobertas, trabalhando formalidades 

até hoje consideradas, como o texto objetivo e sem declarações especulativas de modo a 

conquistar a confiança do leitor. 

Como afirmam Adami e Marchiori (2005):  

 
[...] a comunicação reflete o principal modo levado a efeito pelos 
cientistas para reinvidicar a legitimidade e credibilidade de sua 
produção científica. Com esta premissa, entende-se que a validade de 
um novo conhecimento científico está atrelada à sua submissão à 
comunidade científica, cujos participantes (pares) julgam as 
contribuições apresentadas, criando uma condição consensual que 
atesta a sua confiabilidade (ADAMI; MARCHIORI, 2005, p. 73). 

 
Os periódicos científicos assumem então vários papéis dentro da comunicação 

da ciência: registrar o conhecimento, atuando como memória da ciência; disseminar e 

comunicar o conhecimento; salvaguardar a prioridade das descobertas; estabelecer a 

propriedade intelectual; conferir prestígio e recompensar autores, editores e membros do 

conselho editorial; definir e legitimar novas disciplinas e campos de estudo, servindo 

como prova definitiva de que um pesquisador realizou ou está realizando determinada 

atividade de pesquisa; servir como fonte de informações para o início de novas 

pesquisas e trabalhos científicos; indicar a evolução de uma ciência; indicar o 

andamento de atividades científicas realizadas por pesquisadores, grupos de 

pesquisadores e instituições; inserir-se como instrumento de manutenção do padrão da 

qualidade da ciência (ADAMI; MARCHIORI, 2005). 

No Brasil a comunicação da ciência teve início no século XIX em jornais 

cotidianos, não especializados, voltados ao grande público. Noticiavam a produção de 

obras, a realização de cursos, a produção e venda de livros e textos científicos. Com a 

chegada da família real ao Rio de Janeiro, em 1808, quando o Brasil passou de colônia a 

sede da Corte, teve início a institucionalização da cultura brasileira, na tentativa de 

reproduzir a estrutura de governo de Lisboa. Somente então foi autorizada a instalação 

de uma tipografia no Brasil, nascendo a Impressão Régia, responsável pela publicação 

desde atos institucionais, passaportes, papéis timbrados, livros de escrituração até 
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manuais científicos. E foi a Impressão Régia que publicou o primeiro periódico 

especializado em comunicação da ciência do Brasil: a revista O Patriota, Jornal 

Litterario, Político, Mercantil &c. do Rio de Janeiro, editada de 1813 a 1814 

(FREITAS,   2006).   Na   época,   as   revistas   científicas   eram   conhecidas   como   “jornais  

literários”,  o  que  provocou  certa  confusão  até  que  fossem  reconhecidos  historicamente  

como periódicos de conteúdo científico. Segundo Freitas: 

 
Os  “jornais  literários”  traziam  artigos técnico-científicos redigidos na 
linguagem própria da ciência, com várias observações sobre 
experimentos realizados, gráficos, tabelas e fórmulas. Traziam 
também vários artigos traduzidos de outros periódicos estrangeiros, 
comentários de outras obras e resumos de textos (FREITAS, 2006, p. 
57). 

 

O Patriota teve 18 números publicados, primeiro mensalmente durante 1813, 

depois bimensal em 1814, contando em média com 100 a 120 páginas, com textos das 

várias áreas do conhecimento, no estilo do Journal des Sçavans. Durante seu primeiro 

ano de circulação, alcançou 161 assinantes no Rio de Janeiro, informação publicada na 

lista de Assinantes da cidade. 

Na década de 1830 surgem no Brasil agremiações científicas que fundam um 

novo jornalismo científico. Foram elas a Sociedade Auxiliadora Nacional (com seu 

periódico Auxiliador da Indústria Nacional, publicado entre 1833 e 1892); o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (com a Revista Trimensal de História e Geographia, 

editada desde 1839 até hoje); e a Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro 

(que publicou diversos títulos entre 1831 e 1902). 

Além dos periódicos, falemos também do livro científico. O século XVII vê o 

grande crescimento da circulação do conhecimento científico, fruto principalmente da 

organização dos cientistas em comunidades, seja em associações ou em torno das 

universidades; e da utilização da imprensa como técnica de reprodução dos textos. 

Mesmo que no início da revolução tipográfica no século XV o livro científico não 

representasse o gênero mais publicado, contamos com importantes publicações já no 

ano de 1543: Das revoluções dos corpos celestes, de Copérnico, obra fundadora da 

astronomia moderna; e Da estrutura do corpo humano, de Vesálio, primeira obra 

moderna sobre anatomia humana (MEADOWS, 1999). 

 Percebe-se, aqui, desde a instituição dos periódicos científicos, uma importante 

distinção entre o livro e o periódico. O livro se constitui como um esforço individual do 
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cientista, o qual dedica muito tempo em sua realização, e se faz possível a partir do 

relacionamento entre o autor cientista e um editor, que no século XV já está ligado à 

verificação do potencial comercial da obra. Essa lógica comercial é destacada por 

Meadows: 

Autores experientes primeiro selecionam uma possível editora, fazem 
contato e submetem um esboço do conteúdo que têm em mente. Se a 
editora se interessar, o passo seguinte será uma reunião entre autor e 
editor científico, a fim de discutirem sobre número de leitores e o 
potencial de vendas do livro proposto. Ao contrário da publicação em 
periódicos, as finanças são um fator explícito ao se decidir se um livro 
científico será publicado, se bem que um número limitado de originais 
altamente respeitados possa ser publicado mesmo que sejam pequenas 
suas expectativas de vendas (MEADOWS, 1999, p.170). 

 
 

Somente após sua publicação, o texto final do livro será analisado e discutido 

entre os pares da comunidade científica, podendo, inclusive, ser rechaçado. Mesmo que 

antes de sua publicação o autor tenha exposto suas ideias em comunicações orais, ou até 

mesmo em cartas escritas, seu conteúdo completo será visto de uma nova forma, com 

mais tempo dedicado a sua leitura e discussão. Um exemplo dessa concepção do livro 

foi a publicação de O mensageiro das estrelas, de Galileu, em 1610, data posterior, 

portanto, ao envio da carta manuscrita em 1609 citada na Figura 1. Eisenstein, em A 

Revolução da Cultura Impressa, relata esse novo estágio das publicações científicas: 

 

Sensação da noite para o dia, esse livro [O mensageiro das estrelas] 
não somente projetou seu autor para a condição de celebridade 
internacional, como também representou para a astronomia o que 
tinham sido para a teologia os primeiros panfletos de Lutero – 
estimulando grande sensação literária e gerando uma nova espécie de 
publicidade (EISENSTEIN, 1998, p. 253-254). 

 

 O esforço do cientista-autor, quando tem seu trabalho reconhecido pela 

comunidade científica, é recompensado pelo status social alcançado, conferindo-lhe 

prestígio e até mesmo fama, como citado no caso de Galileu  que  virou  “celebridade”.  O 

pensamento concretizado e fechado em um livro impresso pressupõe a finalização da 

pesquisa, ou pelo menos de uma etapa dela, da qual se podem obter conclusões dignas 

de comunicação numa forma mais explicativa e extensa. Nesse caso, não estamos nos 

referindo aos livros fruto de compilações de artigos científicos, produzidos por um 

organizador a partir de textos de vários autores. Mas dos livros com único autor, ou em 

coautoria, que relatam resultados de um pensamento científico. 
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Portanto, com a revolução da imprensa tipográfica de Gutenberg, a comunicação 

científica atinge um novo patamar devido ao barateamento do sistema produtivo e o 

encurtamento do tempo para sua reprodução em massa. O livro cresce como suporte 

estático,  “guardião”  de  um  conhecimento  valioso  e  que  deve  ser  preservado.   

Mesmo na nova lógica industrial do livro impresso, seu preço ainda se mostrava 

proibitivo para muitos estudantes das universidades. Por isso, cresce o investimento em 

bibliotecas científicas de função  pública.   Segundo  Meadows,   “as  bibliotecas  possuem  

duas funções básicas: atuar como um arquivo de publicações e torná-las disponíveis 

para  os  leitores”  (MEADOWS,  1999,  p.132).  Também  nesse  período  começam  a  serem 

criadas na Europa as editoras universitárias. Um exemplo é a Oxford University Press, 

cuja origem remonta à segunda metade do século XV. No Brasil, as editoras 

universitárias foram criadas a partir da década de 1960. A primeira foi da Universidade 

de Brasília, em 1961. A maior expansão das editoras universitárias se deu na década de 

1980, contando em 2014 com 117 instituições filiadas a Associação Brasileira de 

Editoras Universitárias (ABEU).  

Já o periódico científico nasce com a concepção da análise prévia de seu 

conteúdo para publicação. Mais uma vez, o cientista poderá testar suas ideias em 

debates informais, via comunicação oral, mas sua publicação na forma impressa 

somente será viabilizada se contar com o reconhecimento dos pares. Tal premissa pode 

ser vista por um lado positivo e por outro negativo, como veremos mais adiante. A 

principal vantagem do periódico é a relativa agilidade em sua publicação em 

comparação com o livro, pois seus textos são mais curtos, e assim produzidos mais 

rapidamente; e uma circulação com periodicidade prevista, o que confere o status de 

informação atualizada. Tais vantagens são valorizadas até hoje, principalmente pelas 

ciências naturais e exatas, sendo fonte de consultas mais usuais que os próprios livros.  

 

O periódico científico tem sido considerado, para as ciências exatas e 
naturais, assim como para parte significativa das ciências humanas e 
sociais e para parcela menor das artes e humanidades, o veículo mais 
importante de comunicação da pesquisa. Representa, assim, um dos 
veículos que compõem o produto final, formal, consolidado da 
disseminação de resultados de pesquisas realizadas por estudiosos de 
todo o mundo (BAPTISTA, 2007, p.3). 

 

A comunidade científica nasce dessa vontade de associação e organização dos 

cientistas, os quais passam a pensar também em regras de conduta capazes de manter 
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sua legitimidade e poder. Como vimos, na época da Revolução Científica, foram 

instituídas as sociedades capazes de iniciar o estabelecimento das premissas de uma 

pesquisa científica baseada em métodos e análise pelos pares.  

 

A ciência tornou-se verdadeiramente um saber fundacional das 
sociedades modernas nos últimos séculos porque, na sua cultura, a 
publicação dos resultados e das percepções dos cientistas constitui um 
valor essencial. A ciência vive porque se dá a conhecer. É este caráter 
“público”,  de  estar  “aberta”,  quer  a  quem  publique  quer  a  quem  queira  
aceder a ela, que caracteriza insofismavelmente a cultura da ciência. 
Sem publicação a ciência não teria sido mais do que o saber de uma 
corporação, ou de uma seita, como os outros saberes sobre a relação 
da natureza com a sociedade que se sucederam no decorrer da história. 
(Prefácio de João Caraça na obra Para uma Ciência Aberta, 2012). 

 

Após séculos de valorização do método racionalista de Descartes, tem início na 

década de quarenta do século XX uma crise de legitimidade da ciência. No final do 

século XIX, é desenvolvida na Europa a sociologia do conhecimento, ramo da 

sociologia interessado em pesquisar as origens e as influências sociais de todas as 

formas de conhecimento humano. Após a Primeira Guerra Mundial, quando a ciência 

foi utilizada para fins bélicos, principalmente a química; e na década de trinta com o 

início do nacional-socialismo na Alemanha e a politização da ciência de modo a 

justificar a supremacia ariana; teve início um processo de hostilização da ciência e de 

suas aplicações por pensadores norte-americanos. Considerando que a sociologia do 

conhecimento era ampla demais para discutir o papel da ciência nessa nova sociedade, 

pesquisadores iniciam o desenvolvimento da sociologia da ciência, delimitando seu 

objeto na análise do conjunto de valores culturais e normas que presidem as atividades 

consideradas científicas.  

O principal expoente da Sociologia da Ciência foi Robert Merton, o qual propôs 

em 1942 a existência de quatro normas básicas para a comunidade científica: 

universalismo, sentido de comunidade, desprendimento e ceticismo organizado. Tendo 

em mente o universalismo, a comunidade científica deve avaliar as novas contribuições 

com base em critérios preestabelecidos e impessoais, independentemente de fatores 

pessoais como sexo, raça, nacionalidade, religião etc. Esse conhecimento deve ser 

propriedade comum, conferindo assim o sentido de comunidade. A preocupação 

primordial do cientista deve ser com o progresso do saber, evidenciando seu 

desprendimento. E, por fim, a comunidade científica deve submeter continuamente à 

análise crítica os conhecimentos que aceita, à procura de possíveis erros devidos a 
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omissão ou comissão, num processo contínuo de ceticismo organizado. As violações 

desses valores ou normas seriam punidas com a indignação moral.  

Temos em Merton uma situação ideal. Há práticas da comunidade científica que 

se alinham com tal ideário e outras não. O fato de os autores não terem a expectativa de 

que serão remunerados pela publicação de sua pesquisa em periódicos pode ser tomado 

como um exemplo de sentido de comunidade e desprendimento, ou, um sinal de 

conformismo às práticas instituídas pelas universidades e editoras. Muitas vezes é a 

lógica econômica que prevalece, com o interesse na geração de patentes e copyrights. 

Santos fala   que   “a   sociologia   mertoniana   tem   com   a   prática   científica   uma   relação  

imaginária, pois concebe-a pautada por normas e valores que em nada correspondem às 

realidades do processo de produção científica num contexto de industrialização da 

ciência”   (SANTOS, 1989, p. 129). Ziman (1995) designa a ciência sob a visão de 

Merton   como   “ciência   acadêmica”.   Já a ciência aplicada do século XX, ligada aos 

processos de industrialização,   seria   uma   “ciência   pós-acadêmica”,   e   seria   regida por 

normas antiéticas. Enquanto Merton propõe o CUDOS (communism, universalism, 

desinterestednes and organized skepticism), Ziman contrapõe o PLACE – patenteada 

(proprietary), local, autoritária, encomendada (commissioned) e especialista.  

 

Houve uma notável proliferação de conhecimento científico no século 
XX. No entanto, os conflitos bélicos desempenharam um forte papel 
como motor da inovação e da descoberta científica, o que, por sua vez, 
resultou num contexto de maior fechamento na produção desse tipo de 
conhecimento. Esse colonizar das práticas e culturas científicas, 
primeiro, pela cultura militar do segredo no contexto da Guerra Fria e, 
posteriormente, pela aliança universidade-empresas no contexto da 
globalização econômica das duas últimas décadas, significou um certo 
fechamento da pesquisa científica face à sua comunidade de pares – 
do qual a ciência no início do século XXI é credora. (CARDOSO, 
2012, p. 106). 

 

 Um dos principais pilares da comunidade científica – a revisão pelos pares, 

característico do sentido de comunidade e do ceticismo organizado – é também um dos 

focos de questionamento por seus próprios membros.  

 
O sistema de avaliação da produção científica pelos membros da 
comunidade de referência é conhecido como sistema de arbitragem ou 
de avaliação de originais ou sistema de avaliação pelos pares. Em 
inglês, denomina-se referee system ou peer review e envolve o uso 
sistemático de árbitros para assessorar na aceitação de manuscritos 
submetidos para publicação. Entende-se,  portanto,  por  pares,  “[...]  os  
colegas daquele que está em julgamento [...] e que, por sua formação e 
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experiência, fossem capazes de emitir opinião informada e confiável 
[...]”   (DAVYT,   VELHO,   2000,   p.94).   Na   percepção   de   Pessanha 
(1998), inclui, ainda, a participação dos editores como parte do 
processo de avaliação e dos autores como produtores dos originais a 
serem avaliados (STUMPF, 2005, p. 106-107). 

 

Ao ser conferido o poder aos avaliadores de aceitar ou recusar o texto científico 

em análise, um conteúdo inovador, que seja contra o paradigma científico vigente, 

poderá ser recusado até por incompreensão de seus fundamentos. Outro argumento é 

que o universalismo pretendido pela comunidade científica não se constitui na prática, 

pois se percebe a tendência em favorecer pesquisadores conceituados, especialistas de 

instituições de prestígio e trabalhos baseadas em pensamentos atualmente em voga. 

Ainda, existe a possibilidade do plágio, correndo-se o risco de os avaliadores 

apropriarem-se de ideias que estejam examinando.  

Tais críticas integram um quadro maior de crise da ciência, num movimento 

destruidor/renovador de seus métodos e dos princípios de sua legitimidade como forma 

aceita de conhecimento. A sociologia da ciência introduz a concepção de uma ciência 

social e histórica, em que os cientistas formulam suas teorias de acordo com os 

conhecimentos disponíveis, os instrumentos e as pressões sociais da época. Assim, 

como construção humana, adquire um caráter subjetivo (depende dos nossos sentidos e 

das nossas interpretações), e busca alcançar características objetivas, conferindo 

explicações aceitas pela sociedade para os fenômenos estudados. A validação das 

teorias será algo social, acontecendo primeiro entre a comunidade científica e depois 

levada à sociedade em geral, influenciando diretamente em nosso modo de vida 

cotidiano.   As   pessoas   aceitam   o   argumento   “comprovado   cientificamente”   porque  

acreditam no método científico. Entretanto, mesmo aplicando-se um método aceito pela 

comunidade científica, sabemos que não temos acesso direto à verdade, mas realizamos 

interpretações do mundo. Santos (1989) ressalta essa condição da ciência na sociedade 

pós-moderna: 

Depois de três séculos de prodigioso desenvolvimento científico, 
torna-se intoleravelmente alienante concluir com Wittgenstein, citado 
em epígrafe, que a acumulação de tanto conhecimento sobre o mundo 
se tenha traduzido em tão pouca sabedoria do mundo, do homem 
consigo próprio, com os outros, com a natureza. Tal fato, vê-se agora, 
deveu-se à hegemonia incondicional do saber científico e à 
consequente marginalização de outros saberes vigentes na sociedade, 
tais como o saber religioso, artístico, literário, mítico, poético e 
político, que em épocas anteriores tinham em conjunto sido 
responsáveis pela sabedoria prática (a phronesis), ainda que restrita a 
camadas privilegiadas da sociedade (SANTOS, 1989, p. 147-148). 
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O questionamento da legitimidade da ciência colocou em dúvida também suas 

formas de comunicação, levando a comunidade científica a repensar suas normas, 

valores, condutas e procedimentos. Entretanto, mesmo com todas as críticas sofridas, a 

ciência continua contando com alto prestígio social como forma de geração de 

conhecimento e sua validação ainda acontece mediante a avaliação entre pares. São 

duas premissas cruciais para a prática da comunicação do conhecimento científico e que 

serão por este trabalho consideradas vigentes em nossa sociedade. 

Ainda no século XX, a ciência vivencia a popularização do uso de computadores 

e das redes digitais de comunicação, trazendo novos desafios para a comunidade 

científica. Por mais que vejamos as máquinas como ferramentas, não nos é permitido 

restringir sua influência apenas as práticas cotidianas de registro. Assim como a 

Revolução de Gutenberg trouxe um novo cenário para a ciência, levando ao aumento da 

circulação do conhecimento científico e seu reconhecimento social, os computadores e 

as redes digitais de comunicação fazem surgir outra realidade. 

 Segundo Meadows (1999), na década de 60 do século XX: 

 
[...] os computadores eletrônicos ofereciam duas vantagens. Podiam 
armazenar enorme quantidade de informações e também ordená-las 
rapidamente. A questão consistia em como melhor usar essas 
vantagens com a finalidade de encontrar itens da literatura que fossem 
pertinentes às necessidades do usuário. O método clássico passou a ser 
por meio de buscas com palavras-chave. (Uma palavra-chave é a 
palavra ou frase que sirva para identificar o conteúdo do item 
respectivo; isto é, exclui vocábulos como o, de, etc.) (MEADOWS, 
1999, p.33). 

 

 Dois desafios já foram aqui identificados: armazenamento e acesso de conteúdos 

digitais. A forma como produzimos e recuperamos informações em documentos 

impressos não é tão eficiente para documentos digitais, que trazem novas possibilidades 

tanto no uso de linguagens multimodais quanto na recuperação a partir de filtros 

diferentes daqueles baseados em ordem alfabética e índices. Talvez estejamos fazendo 

as mesmas perguntas, mas agora é possível pensar novas respostas. A comunicação via 

redes digitais torna a circulação do conhecimento científico mais rápida, mais global e 

acessível.  

As novas tecnologias da informação e da comunicação assumem, cada 
vez mais, um papel ativo na chamada sociedade do conhecimento por 
favorecerem a rápida acessibilidade a uma gama de saberes, 
proporcionando, por meio da interconectividade, a oferta intensa de 
informação. De fato, a demanda por informações no ambiente 
eletrônico é motivada pela praticidade, rapidez e comodidade de 
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acesso, tendo em vista que a linguagem digital permite que ela seja 
guardada, armazenada, recuperada, processada e transmitida, 
dinamizando o seu fluxo e alterando os modos de disseminar o 
conhecimento (BARBALHO, 2005, p. 124). 

 

 As novas tecnologias de comunicação e informação baseadas em redes digitais 

de comunicação global surgem dentro de um contexto histórico que levam ao 

desenvolvimento da Sociedade em Rede. Termo cunhado pelo sociólogo Manuel 

Castells (1996)  em  sua  clássica  trilogia  “A  Sociedade  em  Rede” representa  a  “estrutura  

social baseada em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação 

fundamentadas em redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem 

informação   a   partir   de   conhecimento   acumulado   nos   nós   dessas   redes”   (CASTELLS, 

2002, p. 19). Passados dezoito anos de sua proposição, consideramos que de forma mais 

generalizada, o mundo vivencia hoje as complexidades da Sociedade em Rede, sendo 

válida a utilização do conceito.  

 A Sociedade em Rede não é o futuro das sociedades. Ela representa o nosso 

presente, mesmo que em diferentes dimensões nos diversos países. Segundo Cardoso 

(2012), vivemos um momento que é resultado de três mudanças históricas 

fundamentais. A primeira é cultural, produto dos movimentos de contestação cultural de 

Maio de 68 e da oposição à guerra do Vietnã. A segunda é tecnológica, com o 

nascimento da Internet em 1969 e a revolução computacional. A terceira é econômica, 

com a crise global do petróleo no início dos anos 70 e a consequente globalização e 

desregulação da atividade econômica e financeira em busca de novos mercados além 

dos nacionais. (CARDOSO, 2012, p. 13-14) 

 No primeiro volume da trilogia, Castells (1996) apresenta em suas conclusões o 

cenário econômico, político, social e cultural da Sociedade em Rede: 

 

Primeiro, definirei o conceito de rede, visto que ela desempenha papel 
central em minha caracterização da sociedade na era da informação. 
Rede é um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma 
curva se entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende do tipo de 
redes concretas de que falamos. São mercados de bolsas de valores e 
suas centrais de serviços auxiliares avançados na rede dos fluxos 
financeiros globais. São conselhos nacionais de ministros e 
comissários europeus da rede política que governa a União Europeia. 
São campos de coca e de papoula, laboratórios clandestinos, pistas de 
aterrissagem secretas, gangues de rua e instituições financeiras para 
lavagem de dinheiro na rede de tráfico de drogas que invade as 
economias, sociedades e Estados no mundo inteiro. São sistemas de 
televisão, estúdios de entretenimento, meios de computação gráfica, 
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equipes de cobertura jornalística e equipamentos móveis gerando, 
transmitindo e recebendo sinais na rede global da nova mídia no 
âmago da expressão cultural e da opinião pública, na era da 
informação. (CASTELLS, 1996, p. 566) 

 
 

 Inserida na Era da Informação, a Sociedade em Rede viveria o paradigma da 

tecnologia da informação, a qual estaria baseada em cinco características descritas por 

Castells (1996): 

a) Informação como matéria-prima 
São tecnologias para agir sobre a informação, não apenas informação para agir 
sobre a tecnologia. 
 
b) Penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias 
Todos os processos de nossa existência individual e coletiva são diretamente 
moldados pelo novo meio tecnológico. 
 
c) Lógica de redes 
Presente em qualquer sistema ou conjunto de relações, usando essas novas 
tecnologias da informação. 
 
d) Flexibilidade 
Os processos são reversíveis, organizações e instituições podem ser modificadas, 
tem alta capacidade de reconfiguração, um aspecto decisivo em uma sociedade 
caracterizada por constante mudança e fluidez organizacional. 
 
e) Convergência 
De tecnologias específicas para um sistema altamente integrado. A 
microeletrônica, as telecomunicações, a optoeletrônica e os computadores são 
todos integrados nos sistemas de informação. 

  

 Se na sociedade industrial a organização hierarquizada influenciou nosso modo 

de vida, na sociedade em rede somos permeados pelas características das redes. 

Economia, política, trabalho, sociabilidade assumem novos valores, numa perspectiva 

global.  

 No âmbito da comunicação científica, passamos da lógica industrial da 

impressão em papel, baseada principalmente na produção comercial de livros e 

periódicos, para outra lógica baseada em redes. As possibilidades vislumbradas pela 

Sociedade em Rede fazem surgir os movimentos para acesso livre e gratuito aos 

softwares e posteriormente aos conteúdos científicos, principalmente aqueles que 

utilizam financiamento público.   
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[...] reitera-se que o ritmo acelerado do desenvolvimento das 
disciplinas acentua a necessidade crescente de se publicar de forma 
mais rápida do que os sistemas baseados em revistas científicas 
permitem. Além disto, a elevação dos preços das assinaturas dessas 
publicações estagna os orçamentos destinados à pesquisa e às 
bibliotecas, reduzindo a perspectiva de acesso à produção científica. E 
mais grave do que isto, os acadêmicos e pesquisadores têm que pagar 
para acessar revistas, onde eles mesmos publicam (WEITZEL, 2005, 
p. 173). 

 

 Os movimentos de software livre tiveram início na década de 80 e foram de 

fundamental importância para a formação da cultura da liberdade presente na Sociedade 

em Rede. Um marco foi a criação da Free Software Foundation (FSF) pelo norte-

americano Richard Stallman em 1985. Segundo apresentação da Fundação, para eles 

software livre significa que os usuários têm as quatro liberdades essenciais: (1) para 

executar o programa, (2) para estudar e mudar o código-fonte do programa, (3) para 

redistribuir cópias exatas e (4) para distribuir versões modificadas.  

Em fevereiro de 1997, Richard Stallman publicou o artigo O direito à leitura: 

um conto distópico, no qual narra o ambiente universitário em 2047 em que um aluno 

receia emprestar seu computador para uma colega porque corre o risco de que ela leia 

seus livros digitais e assim configure um crime passível de prisão. O autor queria alertar 

para as escolhas que estariam sendo feitas desde 1997 que poderiam gerar um ambiente 

de restrições, medo e controle privado do conhecimento. Para tornar pública essa 

situação e lutar contra as restrições de acesso a arquivos digitais, iniciou a campanha 

Defective by Design (www.defectivebydesign.org), na qual denuncia o uso de DRMs 

(Digital Restrictions Management) em livros digitais, jogos eletrônicos e vídeos. Essa 

tecnologia é utilizada por fabricantes para controlar o que um usuário pode fazer com 

um arquivo digital, restringindo, por exemplo, a leitura de um livro digital a um 

determinado tipo de software, relacionado a um único número de IP (identificação do 

computador do usuário-comprador do arquivo).  

Outra ação da FSF foi a criação da licença copyletf GPL (General Public 

License), a qual requer que trabalhos derivados sejam licenciados sob a mesma licença, 

ou seja, sob a GPL. Concebem que ao se beneficiar do código fonte, em troca, deve 

beneficiar igualmente a outros, permitindo assim as quatro liberdades essenciais. O 

termo copyletf busca evidenciar sua diferença em relação ao tradicional copyright 

utilizado pelos softwares proprietários. A Free Software Foundation defende que os 

softwares livres não devem ser colocados em domínio público, pois assim os softwares 
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derivados poderão ser registrados sob copyright, restringindo as liberdades essenciais. 

Para mantê-las, os autores deveriam utilizar a licença copyleft, registrando seu direito de 

autor e ao mesmo tempo registrando seu direito em permitir o livre uso dos códigos 

fonte. Para isso, oferecem o texto da licença – que não pode ser utilizado em partes, mas 

apenas em sua totalidade – para inclusão no software e em seu código fonte. 

As denúncias e ações da FSF nos ajudam a compreender este novo ambiente da 

produção, distribuição e utilização do conhecimento, incutindo nas práticas cotidianas o 

pensamento característico da ética hacker, da qual falaremos em seção posterior. 

Ao unir cultura da liberdade e avanços tecnológicos ligados à comunicação 

digital em rede, foi crescendo no seio da comunidade científica mundial os princípios de 

uma ciência livre e colaborativa. No infográfico apresentado na Figura 2, mostramos de 

forma concisa a evolução do uso de tecnologias eletrônicas na comunicação do 

conhecimento científico, revelando assim a passagem da lógica industrial para as 

soluções em rede.  

 

Figura 2 - Tecnologias eletrônicas na comunicação do conhecimento científico. 

 
Fonte: Formulação da autora. 

 

A partir de 1990, algumas revistas científicas passam a disponibilizar seu 

conteúdo em formato eletrônico, distribuindo para bibliotecas CD ROMs como também 

versões online. Para as bibliotecas, era uma boa solução para seus problemas de espaço 

para armazenamento dos volumes impressos, bem como um caminho para barateamento 

na aquisição dos periódicos científicos. Em 1991, Paul Ginsparg cria na Universidade 
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de Los Alamos (EUA) o arquivo de pré-prints ArXiv.org, posicionando-se na vanguarda 

do pensamento de acesso livre ao conhecimento produzido na academia. Em 1993, 

vários títulos científicos publicam na internet réplicas de suas versões impressas, 

utilizando principalmente arquivos em PDF, mas ainda com pesquisadores-autores 

cautelosos em utilizar os veículos exclusivamente online. Em 1995, a Sociedade 

Americana de Astronomia, a Editora da Universidade de Chicago e a NASA criam o 

NASA Antrophysics Data System, o qual permite a busca em metadados, resumos e em 

texto completo, além de oferecer acesso ao texto integral de toda a coleção, 

proporcionar links e referência cruzada entre as citações de todos os artigos da coleção. 

Também, emite relatórios estatísticos de citação, acesso e outros (ARELLANO; 

FERREIRA; CAREGNATO, 2005). Finalmente, em 1999, é criado na Convenção de 

Santa Fé (EUA) o manifesto do Open Arquives Iniciative, trazendo um novo paradigma 

para a comunicação científica.  

 Temos, assim, em apenas nove anos, uma evolução muito rápida dos conteúdos 

científicos disponíveis em redes digitais. Mesmo considerando que a internet teve seu 

início no meio científico – através da ARPANET – foi a partir dos anos 90 que a rede 

foi massificada, aumentando com a exploração comercial do provimento de acesso a 

quantidade de usuários conectados. De forma mais generalizada, foi também quando as 

universidades e seus pesquisadores passaram a trabalhar com computadores e redes de 

comunicação, evidenciando as vantagens em disponibilizar os resultados de pesquisa 

para um público mais amplo. Mantendo a ideia de uma cronologia, vemos o quanto as 

redes digitais aceleram o desenvolvimento de novas tecnologias de informação. Da 

escrita ao códice passaram-se 4.300 anos; do códice aos tipos móveis com a Revolução 

de Gutenberg tivemos 1.150 anos; dos tipos móveis a internet com a comunicação 

eletrônica foram 524 anos; da internet aos buscadores apenas 17 anos; e dos buscadores 

ao algoritmo de relevância do Google exíguos sete anos (DARNTON, 2010). 

 Alcançamos em 1999 o nascimento dos movimentos de Acesso Livre ao 

conhecimento científico como uma reação dos pesquisadores à industrialização das 

revistas científicas, que ao comporem os catálogos de editoras comerciais são vendidas 

com altos preços de assinaturas; e também como fruto de uma crescente conscientização 

do impacto positivo da disponibilização de conteúdos científicos de forma livre. O foco 

dos movimentos é a comunicação ampla e irrestrita dos resultados de pesquisas 

financiadas com recursos públicos. Um dos expoentes desse pensamento é o Open 

Archives Iniciative (OAI), que em seu site oficial (www.openarchives.org) informa sua 
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missão:   “a   Open Archives Iniciative desenvolve e promove padrões de 

interoperabilidade que buscam facilitar a comunicação eficiente de conteúdo. OAI 

baseia  seus  princípios  no  livre  acesso  e  nos  movimentos  de  repositórios  institucionais”.  

Suas maiores contribuições estão no desenvolvimento e suporte de softwares e padrões 

de linguagem capazes de viabilizar a interoperabilidade entre os sistemas, como o The 

Open Archive Iniciative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) e o Open 

Archives Iniciative Object Reuse and Exchange (OAI-ORE).  

O movimento do Acesso Livre à Informação, que deu origem ao OAI, baseia-se 

nos termos da Declaração de Budapeste (BOAI - Budapest Open Access Initiative - 

2002), da Declaração de Bethesda (Bethesda Statement on Open Access Publishing – 

abril de 2003) e da Declaração de Berlim (Berlin Declaration on Open Access to 

Knowledge in the Sciences and Humanities – outubro de 2003). Em Budapeste foram 

organizados e documentados os conceitos base do movimento, como a seguinte 

definição para Acesso Livre: 

 

Acesso livre à literatura científica revisada por pares significa a 
disponibilidade livre na internet, permitindo a qualquer usuário ler, 
fazer download, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar o 
texto integral desses artigos, recolhe-los para indexação, introduzi-los 
como dados em software, ou usá-los para outro qualquer fim legal, 
sem barreiras financeiras, legais ou técnicas que não sejam 
inseparáveis ao próprio acesso a uma conexão à Internet. As únicas 
restrições de reprodução ou distribuição e o único papel para o direito 
autoral neste domínio é dar aos autores o controle sobre a integridade 
do seu trabalho e o direito de ser devidamente reconhecido e citado 
(Budapest Open Access Initiative, 2002). 

 

 Como o OAI tem um caráter prático, propondo tecnologias para concretização 

da filosofia de Acesso Livre, Steven Harnad, um de seus principais pesquisadores, criou 

duas estratégias de ação: a Via Dourada e a Via Verde. A Via Dourada diz respeito à 

produção e ampla disseminação de periódicos eletrônicos de acesso livre na rede. A Via 

Verde trata da criação de repositórios institucionais (RIs) para a organização e 

disseminação da produção científica das instituições de pesquisa. Nos RIs tanto é 

possível o armazenamento e difusão de artigos de periódicos científicos eletrônicos, 

quanto de outros documentos científicos, tais como teses e dissertações, que são 

avaliados pelos pares (LEITE, 2009). 

 Ambas as vias consideram as práticas estabelecidas pela comunidade científica. 

Na Via Dourada, os periódicos científicos online mantêm os gêneros tradicionalmente 
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publicados nas revistas científicas, como artigos, comunicações, entrevistas, resenhas. A 

política editorial baseada na revisão pelos pares permanece, tendo como diferencial 

apenas sua disponibilização na rede para acesso livre. Percebe-se, inclusive, a 

continuidade da estética do impresso, com os textos em formato PDF, assim como 

projetos híbridos, que começam a incluir textos multimodais em HTML. 

A Via Verde sugere a criação dos repositórios institucionais. Como citado 

anteriormente, esse espaço prevê maior amplitude de gêneros, inclusive os multimídias. 

Novamente é destacado que a legitimidade de seu conteúdo é proporcionada pela 

revisão dos pares, sendo sua principal fonte de conteúdo os pós-prints (artigos 

publicados em revistas científicas e também disponibilizados no repositório 

institucional para livre acesso). Entretanto, inclui uma nova possibilidade: a publicação 

de pré-prints. Tratam-se dos textos ainda não revisados por pares, ou seja, ainda não 

publicados em nenhum espaço oficial. Ao aceitar ler um pré-print, o leitor sabe que está 

acessando um conteúdo novo, mas não necessariamente aprovado pela comunidade 

científica. Como a publicação de um pré-print é datada pelo repositório, sua principal 

função é marcar autoria, como também receber contribuições para uma futura 

publicação. 

Em abril de 2003 a Declaração de Bethesda, fruto de reunião realizada no 

Howard Hughes Medical Institute, visava estimular a discussão entre a comunidade de 

pesquisadores da área biomédica. Sua principal função foi delinear princípios para 

alcançar apoio formal das agências de financiamento, sociedades científicas, editores, 

bibliotecários e pesquisadores para a publicação de resultados de pesquisas biomédicas 

em acesso livre. Como resultado, foram gerados relatórios com princípios sugeridos por 

três grupos de trabalho: (1) Instituições e agências de financiamento; (2) Bibliotecas e 

Editoras; (3) Cientistas e Sociedades Científicas. Os textos apresentam recomendações 

como a valorização para fins de progressão na carreira de publicações em acesso livre, 

as  quais  devem  ser  consideradas  como  um  “serviço  à  sociedade”,  devendo  ser  avaliado  

o mérito do trabalho, e não o título do periódico no qual foi publicado; desenvolver 

mecanismos e promover o acesso livre entre os usuários das bibliotecas; estabelecer 

períodos de embargo padrão para publicações revisadas por pares e oferecer opções em 

acesso livre; e por fim o apoio dos cientistas e sociedades científicas de modo a criar 

uma cultura de acesso livre. 

Já em outubro do mesmo ano a Declaração de Berlim estabeleceu os tipos e 

condições dos documentos a integrarem os repositórios ou revistas em acesso livre: 
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I. Contribuições em acesso livre incluem resultados de pesquisas científicas originais, 

dados não processados, metadados, fontes originais, representações digitais de materiais 

pictóricos, gráficos e material acadêmico multimídia. 

II. As contribuições em acesso livre devem satisfazer duas condições: 

1. os(s) autor(es) e o(s) detentores dos direitos de tais contribuições concede(m) a todos 

os usuários: 

a. direito gratuito, irrevogável e irrestrito de acessá-las; 

b. licença para copiá-las, usá-las, distribuí-las, transmiti-las e exibi-las publicamente; 

c. licença para realizar e distribuir obras derivadas, em qualquer suporte digital para 

qualquer propósito responsável, em obediência à correta atribuição da autoria (as regras 

da comunidade continuarão a fornecer mecanismos para impor a atribuição e uso 

responsável dos trabalhos publicados, como acontece no presente) e com a garantia de 

fazer cópias; 

2. Uma versão completa da obra e todos os materiais suplementares, incluindo uma 

cópia da licença, como acima definida, é depositada e, portanto, publicada em um 

formato eletrônico normalizado e apropriado em pelo menos um repositório que utilize 

normas técnicas adequadas (como as definições estabelecidas pelo modelo Open 

Archives) e que seja mantido por uma instituição acadêmica, sociedade científica, 

organismo governamental, ou outra organização estabelecida que pretenda promover o 

acesso livre, a distribuição irrestrita, a interoperabilidade e o arquivamento a longo 

prazo. 

 Podemos destacar alguns pontos importantes para este trabalho presentes na 

Declaração de Berlim. Primeiro, o âmbito do que se considera como documentos 

“publicáveis”.   Diferente   da   lógica   impressa,   limitada   por   questões   de   espaço  

(quantidade de páginas) e valor financeiro, os documentos digitais em repositórios de 

acesso livre podem ser mais detalhados, extensos, bem como, menos acabados, como 

são os casos dos dados não processados e fontes originais. Com isso, é possível fazer 

uma genealogia do conhecimento produzido, acessando desde as anotações originais do 

pesquisador, as fontes primárias e secundárias de pesquisa, os dados ainda não 

interpretados para enfim ler o texto de análise final.  

 Em segundo lugar, esse mesmo item I da Declaração de Berlim destaca a 

natureza multimodal da produção do conhecimento científico, assumindo os materiais 

multimídia. Como fonte de memória institucional, o repositório de uma universidade 

poderá agregar imagens em audiovisual de palestras, conferências, aulas; produtos 
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hipermídia, como sites e blogs; enfim, toda forma de comunicação científica que 

considerar pertinente para armazenamento em longo prazo e acesso livre. 

 No item II, percebe-se a filosofia não comercial – em resposta à exploração das 

editoras científicas – constituindo o livre acesso e a livre utilização dos conteúdos, 

apenas sob a alegação de um propósito responsável. O sentido de responsabilidade se 

constrói dentro da comunidade científica, a qual sistematicamente informará a forma de 

atribuição e uso que considera responsável. 

 Por fim, o item dois destaca a natureza institucional dos repositórios de acesso 

livre de forma a constituir um espaço organizado, baseado em regras de utilização que 

confiram credibilidade aos materiais publicados, bem como seja capaz de estabelecer 

políticas de arquivamento em longo prazo. Temos, portanto, que o blog independente de 

um pesquisador, por exemplo, que disponibiliza seus trabalhos gratuitamente na rede, 

não constitui um espaço institucionalizado pela comunidade científica, a não ser que 

seja posteriormente selecionado para inclusão no repositório institucional da 

universidade. O pesquisador tem essa liberdade, e pode construir sua credibilidade de 

forma que os usuários da rede tenham interesse em acessar o conteúdo de seu blog. Mas 

ressaltamos que o movimento de acesso livre baseado em repositórios institucionais visa 

uma ação conjunta, com regras estabelecidas pela instituição, e não atividades isoladas 

de cada pesquisador-blogueiro. 

 Brody e Harnad (2004) apresentam na Figura 3 aqui reproduzida como se dá o 

acesso e qual o impacto do autoarquivamento, ou seja, a disponibilização de pré-prints 

em repositórios institucionais, como mais uma possibilidade valorizada pela Declaração 

de Berlim. 

Figura 3 - Acesso e impacto da pesquisa maximizados por meio do autoarquivamento. 

 
  Fonte: Brody e Harnad (2004). 



44 
 

 

 O cientista, com um manuscrito produzido, o publica como pré-print no 

repositório de sua instituição. Ele pode optar por aguardar os comentários espontâneos 

dos pares ou, paralelamente, já submeter o original a um processo de avaliação por 

pares para publicação em periódico. A partir da publicação do pré-print, pode-se 

alcançar um ciclo de impacto grande e rápido, pois o acesso é maximizado e acelerado. 

Enquanto isso, o texto é avaliado por pares, publicado por um periódico, disponibilizado 

em versão impressa e/ou online oficial da revista científica que, ao manter seu conteúdo 

fechado para assinantes, provê um acesso lento e limitado. Somente depois ele poderá 

ser publicado no repositório institucional como pós-print, recebendo assim o status de 

publicação revisada por pares e trabalhada editorialmente. 

Estamos tratando aqui de textos, em sua maioria, produzidos e distribuídos por 

vias eletrônicas digitais em rede. Temos, assim, um crescimento importante da leitura 

de conteúdo científico em telas. Darnton (2010) observa o crescimento da legitimidade 

dos textos em telas, ainda os relacionando ao formato do livro: 

 

Uma população cada vez maior de nativos digitais acha natural ler em 
máquinas. Muitos dos leitores mais velhos se familiarizaram com o 
ato de clicar em textos e seguir raciocínios através de links em vez de 
virar páginas em ordem consecutiva. Embora o códice impresso ainda 
domine o mercado, não inspira mais autoridade como única forma 
possível do livro (DARNTON, 2010, p. 104). 

 

Como usuários, os pesquisadores têm aderido aos textos digitais em acesso livre, 

principalmente utilizando-os em suas pesquisas como fontes de informação. Os 

documentos digitais figuram nas referências dos diversos trabalhos científicos, sejam 

teses, relatórios, artigos para periódicos. Mas quando posicionados como 

autores/pesquisadores, a relação com o documento em acesso livre inclui um terceiro 

ator: as editoras científicas e os direitos autorais. E nessa relação entre autores e 

editoras, percebe-se uma divergência de interesses: enquanto para os autores é 

importante que o copyright garanta a autoria (proteção contra plágio e reconhecimento 

de crédito), para as editoras o essencial é resguardar o direito de acesso apenas àqueles 

que pagam.  

O copyright é utilizado em países de tradição anglo-saxônica, como Inglaterra e 

Estados Unidos da América. No Brasil, está vigente a Lei de Direito Autoral (Lei 

9.610/1998), que se diferencia do copyright por seu caráter pessoal. Enquanto o 

copyright lida   com  o   “direito   de   cópia”,   conferido   a   instituições   como   as   editoras,   o  
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direito autoral tem o propósito de defender a autoria, ou seja, o indivíduo detentor da 

ideia original.  

Em 2008, o Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para Acesso à Informação 

da  Universidade   de  São  Paulo   (GPOPAI/USP)   apresentou   o   relatório   “O  mercado  de  

livros técnicos e científicos no Brasil: subsídio público   e   acesso   ao   conhecimento”  

(CRAVEIRO; MACHADO; ORTELLADO, 2008). O objetivo foi avaliar o alcance do 

subsídio público à produção do livro técnico-científico e as barreiras de direito autoral 

que se interpõem entre essa produção e o público. Os argumentos foram construídos a 

partir da identificação do grau de financiamento público na produção industrial do livro 

(por meio da imunidade tributária), na geração de conteúdos (por meio do 

financiamento das pesquisas científicas) e na própria atividade editorial (por meio das 

editoras públicas).  

O relatório traz em suas conclusões sugestões para a nova lei de direito autoral, 

que já estava em discussão em 2008 e continua em 2014 no Congresso Nacional para 

avaliação. Partindo do reconhecimento que: 

A natureza pública do financiamento da produção científica no Brasil 
precisa ser reconhecida pelas autoridades e ser incorporada na gestão 
das instituições de ensino e pesquisa e das editoras universitárias, 
assim como no processo de reforma da lei de direito autoral. O 
público que financia a produção científica e subsidia a publicação não 
pode ser privado do acesso aos conteúdos (CRAVEIRO; MACHADO; 
ORTELLADO, 2008, p. 47). 

 

Direcionam suas preocupações para a legalização do direito de cópia para fins 

didáticos e científicos, sem intuito de lucro, o que acreditam facilitaria o acesso ao 

conhecimento por parte principalmente dos estudantes de nível superior, que não 

contam com boas bibliotecas em suas instituições tampouco têm condições financeiras 

para adquirir a bibliografia básica de seus cursos. Assim, sugerem: 

a) Limitações da lei de direito autoral deveriam prever a cópia integral para fins 

não comerciais ou, pelo menos, para fins didáticos e científicos;  

b) As limitações deveriam prever também a cópia integral de títulos esgotados; 

c) Na ausência de uma norma que permita a cópia integral de livros para fins não 

comerciais, seria conveniente que houvesse uma limitação específica para a 

cópia de livros importados que, devido aos custos, são muito mais caros que os 

nacionais;  
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d) Que se definam nos contratos de trabalho com os pesquisadores que os livros 

resultantes das pesquisas desenvolvidas na instituição sejam publicados com 

licenças que permitam a reprodução integral para fins didáticos e científicos sem 

intuito de lucro. 

 

 O projeto de lei que altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.610/1998 prevê em 

seu Artigo 46 o que não constitui ofensa aos direitos autorais a utilização de obras 

protegidas, dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular e a 

necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza. Na lei atual, são previstas oito 

situações, aumentando neste projeto de lei para 18. Acrescenta, ainda, como Parágrafo 

único: 

Parágrafo único. Além dos casos previstos expressamente neste artigo, 
também não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução, 
distribuição e comunicação ao público de obras protegidas, 
dispensando-se, inclusive, a prévia e expressa autorização do titular e 
a necessidade de remuneração por parte de quem as utiliza, quando 
essa utilização for: 
I - para fins educacionais, didáticos, informativos, de pesquisa ou para 
uso como recurso criativo; e 
II - feita na medida justificada para o fim a se atingir, sem prejudicar a 
exploração normal da obra utilizada e nem causar prejuízo 
injustificado aos legítimos interesses dos autores (NR). 

 

Caso o novo texto seja aprovado, esse Parágrafo único permitirá a cópia integral 

dos títulos para fins didáticos e científicos, sejam inéditos, esgotados, nacionais ou 

estrangeiros. O que importa são os fins, sem com isso prejudicar a exploração comercial 

normal da obra.  

Outra alternativa em prática quando lidamos com os direitos autorais é a licença 

Creative Commons, criada em 2002. Ela surgiu da necessidade de por um lado criar um 

mecanismo jurídico que possibilitasse aos autores licenciar suas obras de maneira 

simples sem ter que recorrer aos altos preços das consultorias dos advogados e por outro 

formar um conjunto de obras de livre acesso aos indivíduos. É um projeto que tem por 

objetivo disponibilizar licenças de uso de obras padronizadas, que permitam ao público 

em geral usar, copiar, modificar e distribuir estes conteúdos ao mesmo tempo em que 

assegura os direitos dos autores, os quais registram no site da instituição suas obras de 

forma voluntária. Ao registrá-la, devem indicar os usos permitidos, sendo previstas as 

seguintes modalidades, as quais são identificadas pelos ícones apresentados no Quadro 

1. 
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Quadro 1- Ícones Creative Commons (CC) 

 

  

Atribuição. Você permite que outras pessoas copiem, distribuam e 
executem sua obra, protegida por direitos autorais – e as obras derivadas 
criadas a partir dela – mas somente se for dado crédito da maneira que você 
estabeleceu. 

 

Não a obras derivadas. Você permite que outras pessoas copiem, 
distribuam e executem somente cópias exatas da sua obra, mas não obras 
derivadas. 

 

Compartilhamento pela mesma licença. Você pode permitir que outras 
pessoas distribuam obras derivadas somente sob uma licença idêntica à 
licença que rege sua obra. 

 

Uso não comercial. Você permite que outras pessoas copiem, distribuam e 
executem sua obra – e as obras derivadas criadas a partir dela – mas 
somente para fins não comerciais. 

Fonte: Creative Commons2.  
 
 A equipe do Creative Commons começou em 2004 o Projeto Science Commons, 

visando desenvolver licenças adequadas ao ambiente científico, incluindo produções 

textuais, dados científicos e dados biológicos. Buscavam soluções para um novo modelo 

de ciência, tendo os seguintes preceitos: 

a) Literatura científica em Open Access da pesquisa financiada: esta deve ser 

disponibilizada digitalmente na internet, com permissão para ler, fazer 

download, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar, fazer ligações a outros artigos, 

indexar, integrar em software enquanto dados, sem qualquer barreira senão o 

próprio acesso à internet; 

b) Acesso às ferramentas da pesquisa financiada: relativo aos materiais necessários 

para a replicação da pesquisa – linhas celulares, animais, ferramentas de ADN, 

reagentes e outros, que devem ser descritos em formato digital, disponibilizados 

sob termos de utilização ou contratos standard, com infraestrutura ou recursos 

para responder aos pedidos de cientistas qualificados, e com créditos aos 

cientistas que criaram essas ferramentas; 

                                                 
2 Disponível em: http://www.creativecommons.org.br. Acesso em: 2 mai. 2012. 
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c) Disponibilização de dados da pesquisa financiada no domínio público: dados de 

pesquisa, conjuntos e bases de dados e protocolos devem estar no domínio 

público. Este estatuto garante a possibilidade de livremente distribuir, copiar, 

reformatar e integrar dados da pesquisa em novos trabalhos, assegurando que, à 

medida que novas tecnologias são desenvolvidas, os investigadores poderão 

aplicá-las sem barreiras legais. A tradição científica de citação, atribuição e 

reconhecimento deve ser cultivada sob a forma de normas; 

d) Investimento numa ciber-infraestrutura aberta: dados sem estrutura e anotações 

são uma oportunidade perdida. Os dados da pesquisa devem fluir para uma 

infraestrutura aberta, pública e extensível, que suporte a sua recombinação e 

reconfiguração em modelos computadorizados, a sua pesquisa por motores de 

busca e o seu uso por cientistas e contribuintes. Esta infraestrutura deverá ser 

tratada como bem público. 

 

 Percebe-se, assim, uma nova postura diante da produção e circulação do 

conhecimento científico. Uma postura de abertura, possibilitando além do acesso, o 

reuso sem barreiras. Esses são pontos fundamentais do movimento da Ciência Aberta, o 

qual propõe um novo paradigma para a comunicação científica: permitir a livre 

circulação, entre cientistas e outros interessados, de dados preliminares, registros 

laboratoriais, materiais biológicos, bases de dados, software, publicações e outros 

produtos do trabalho de investigação (CARDOSO, 2012, p. 4). 

 A Ciência Aberta trata de um movimento social mais amplo de abertura da 

ciência. Ela vai além da acessibilidade às publicações científicas resultantes das 

investigações com recursos públicos – foco do Acesso Livre. Envolve uma maior 

visibilidade e transparência nas metodologias desenvolvidas pelos pesquisadores no 

curso de suas pesquisas, nas estratégias e ferramentas de observação e de coleta de 

informações empíricas, bem como na comunicação dos dados em si, designadamente 

através da disponibilização online de bases de dados. A Ciência Aberta quer estimular a 

produção colaborativa de dados para que a produção de conhecimento seja mais global, 

mais rápida e efetiva, e ainda com menores custos.  

 Em 2004, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OECD), instituição formada na época por 30 países que aceitam os princípios da 

democracia representativa e da economia de livre mercado, em sua função de fornecer 

uma plataforma para comparar políticas econômicas, solucionar problemas comuns e 
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coordenar políticas domésticas e internacionais, reuniu Ministros de Ciência e 

Tecnologia para desenvolver diretrizes e princípios acordados entre os membros de 

modo a facilitar o acesso eficaz a dados digitais de pesquisa financiadas com recursos 

públicos. Como resultado, foi publicado em 2007 o Relatório OECD Principles and 

Guidelines for Access to Research Data from Public Funding. O esforço se fez valer por 

acreditarem que o acesso aos dados aumenta o retorno dos investimentos públicos em 

ciência e tecnologia, reforça a investigação científica aberta; incentiva a diversidade de 

estudos e opiniões; promove novas áreas de trabalho e permite a exploração de tópicos 

não imaginados pelos investigadores iniciais. 

 O documento estabelece como princípios: 

a) Abertura 

Acesso em termos iguais para toda a comunidade científica internacional sob o 

menor custo possível. O acesso aberto aos dados científicos produzidos com 

financiamento público deve ser fácil, oportuno, amigável e preferencialmente 

com base na internet. 

b) Flexibilidade 

É preciso considerar as rápidas mudanças das tecnologias da informação, as 

peculiaridades dos campos de pesquisa, a diversidade dos sistemas de pesquisa, 

dos sistemas jurídicos e das culturas dos países membros, adequando-se às 

diferentes realidades. 

c) Transparência 

Devem estar disponíveis a nível internacional, de forma transparente e de 

preferência na internet, as informações e documentações sobre os dados de 

pesquisa e suas organizações produtoras; e as especificações das condições de 

uso dos dados.  

d) Conformidade legal 

O regime para acesso a dados deve respeitar os direitos legais e interesses 

legítimos de todos os atores envolvidos no empreendimento da pesquisa pública. 

Devem ser consideradas questões de segurança nacional, privacidade e 

confidencialidade, segredos de mercado e direitos de propriedade intelectual, 

proteção a espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, processos legais. 

e) Proteção à propriedade intelectual 

O regime de acesso aos dados deve considerar a aplicabilidade dos direitos de 

autor ou de outras leis de propriedade intelectual relevantes para o 
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financiamento público das bases de dados de pesquisa. 

f) Responsabilidade formal 

Os regimes de acesso devem promover práticas institucionais explícitas, 

formais, tais como o desenvolvimento de regras e regulamentos, em relação as  

responsabilidades das várias partes envolvidas, incluindo questões como autoria, 

créditos de produção, da propriedade, divulgação, restrições de uso, acordos 

financeiros, regras éticas, termos de licenciamento, responsabilidade e 

arquivamento sustentável. 

g) Profissionalismo 

Os arranjos institucionais para a gestão dos dados de pesquisa devem estar 

baseados nas normas e valores profissionais consagrados nos códigos de conduta 

das comunidades científicas envolvidas. 

h) Interoperabilidade 

Interoperabilidade tecnológica e semântica é uma questão fundamental para 

possibilitar e promover o acesso e o uso internacional e interdisciplinar aos 

dados de pesquisa. 

i) Qualidade 

O valor e a utilidade de dados de pesquisa dependem, em grande medida, da 

qualidade dos dados em si. Gerentes de dados e organizações de coleta de dados 

devem prestar especial atenção ao cumprimento dos padrões de qualidade 

instituídos.  

j) Segurança 

Deve ser dedicada especial atenção ao uso de técnicas e instrumentos capazes de 

garantir a integridade e a segurança dos dados de pesquisa. 

k) Eficiência 

Um dos objetivos centrais da promoção ao acesso e à partilha de dados é 

melhorar a eficiência global do financiamento público à investigação científica 

de modo a evitar cara e desnecessária duplicação dos esforços de coleta de 

dados. 

l) Mensurabilidade 

O desempenho do regime de acesso aos dados deve ser avaliado periodicamente 

por grupos de usuários, instituições responsáveis e agências financiadoras de 

modo a aperfeiçoar os sistemas de apoio ao acesso livre em meio à comunidade 

científica e a sociedade em geral. 
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m) Sustentabilidade 

As agências de financiamento e as instituições de pesquisa devem considerar em 

seus orçamentos a preservação de longo prazo de dados, inclusive determinando 

os tipos de arquivo mais adequados para cada tipo de dados. 

 

 De forma objetiva, esses treze princípios resumem as preocupações que os 

países membros devem ter na hora de estabelecer suas próprias políticas de acesso livre. 

Como ressaltam na apresentação do documento, não se tratam de leis, mas de acordos 

morais a serem seguidos por todos os envolvidos.  

 Em junho de 2012 a Royal Society publicou seu relatório Science as an open 

enterprise, propondo ações para o desenvolvimento da Ciência Aberta. De caráter mais 

propositivo, prevê ações para cada integrante da cadeia produtiva da ciência – incluindo 

cientistas, universidades, institutos de pesquisa, financiadores, apoiadores, governos e 

empresas – para criação de um ambiente favorável a Ciência Aberta. Têm como 

prioridade   a   criação   de   padrões   para   o   que   chamam   de   “uma   abertura   inteligente”,  

fundamentada em quatro princípios: acessível, avaliável, inteligível, usável (Quadro 2). 
 

Quadro 2 - Definições dos Termos da Abertura Inteligente 
 

Termos da Abertura Inteligente Definição 
Acessível Dados devem ser armazenados de forma a serem rapidamente 

encontrados e num formato que possam ser usados. 
Avaliável Estado no qual julgamentos podem ser feitos quanto a 

confiabilidade dos dados ou informações. Os dados devem 
permitir que os resultados do trabalho científico sejam 
inteligíveis para aqueles que desejam compreendê-los ou 
comprová-los. Dados devem ser diferenciados, para diferentes 
audiências. 

Inteligível Compreensíveis para aqueles que desejam comprovar algo. As 
audiências precisam ser capazes de fazer julgamentos da 
natureza das afirmações. Eles devem ser capazes de julgar a 
competência e a confiabilidade daqueles que afirmam.  

Usável Num formato em que outros possam usar os dados e 
informações. Devemos ser capazes de reusar os dados, 
geralmente para propósitos diferentes, assim requerendo 
informações apropriadas de background e metadados. A 
usabilidade dos dados também dependerá daqueles que 
desejam usá-los.  

Fonte: Royal Society3. 

  

                                                 
3 Relatório Science as an open enterprise. Londres, 2012. 
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O relatório apresenta também 10 recomendações para o desenvolvimento de um 

ambiente favorável à Ciência Aberta, sendo a primeira direcionada aos cientistas: 

 

Os cientistas devem comunicar os dados coletados e os modelos 
criados, de modo a permitir livre e aberto acesso, em formas 
inteligíveis, avaliáveis e usáveis por outros especialistas da área ou 
correlatas de qualquer lugar do mundo. Quando os dados assim 
justificarem, os cientistas devem disponibilizá-los em repositórios de 
dados apropriados. Quando possível, a comunicação para uma 
audiência mais ampla deve tornar-se uma prioridade, particularmente 
em áreas em que a abertura seja de interesse público (Royal Society, 
2012, p. 10). 
 
 

 Para que essa primeira recomendação seja viável destacam que seria necessário 

envolver toda a cadeia produtiva da ciência. As demais recomendações são 

direcionadas, assim, para cada um dos envolvidos na cadeia, direcionando seu papel de 

modo a apoiar, recompensar, estimular, divulgar, financiar, criar políticas, estabelecer 

acordos, criar protocolos de boas práticas. Para o sucesso da Ciência Aberta, indicam: 

a) Saída de uma cultura em que dados são vistos como um bem privado; 

b) Expansão do critério usado na avaliação das pesquisas de forma a valorizar a 

comunicação de dados úteis e novas formas de colaboração; 

c) Desenvolvimento de padrões para comunicação de dados; 

d) Abertura inteligente obrigatória dos dados relevantes dos artigos científicos 

publicados; 

e) Fortalecimento do grupo de cientistas necessário para administrar e manter o 

uso de dados digitais (o qual também será crucial para o sucesso do setor 

privado de análise de dados e a estratégia governamental de dados abertos); 

f) Desenvolvimento e uso de novas ferramentas de software para automatizar e 

simplificar a criação e exploração dos datasets. 

 Tais direcionamentos visam, sobretudo, integrar os cientistas em redes de 

colaboração, sejam nacionais ou internacionais. Inicialmente, a colaboração se daria 

entre pares, para o avanço das pesquisas. Mas vislumbra-se uma abertura ainda maior, 

para todos os cidadãos interessados, configurando uma produção científica aberta, 

transparente e cidadã. 

 A disponibilização de terabytes de dados científicos nas redes digitais pressupõe 

uma infraestrutura capaz de gerar padrões para fácil acesso e manipulação, como já 

destacado pelo Projeto Science Commons, pela OECD e pela Royal Society. O que 
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vemos é o crescimento exponencial dos conteúdos científicos em redes digitais ainda de 

forma desarticulada, o que gera outro problema: o excesso de informação. 

 
Os membros do público, bem como os pesquisadores, sentem-se cada 
vez mais assoberbados de informação. A não ser que a recuperação da 
informação seja altamente personalizada (isto é, no nível e conteúdo 
certos, e disponível imediatamente), os usuários não terão como se 
aprofundar. A pergunta formulada por T. S. Eliot e tantas vezes citada 
– “Onde  está  o  conhecimento  que  perdemos  na  informação?”  -, talvez 
seja, para todos os usuários da informação científica, uma das 
indagações mais importantes a serem dirimidas no século XXI 
(MEADOWS, 1999, p.244). 

 
 Foi assim que Meadows, ao final do século XX, definiu o cenário da 

comunicação científica, a qual em relação ao volume encontrado atualmente, ainda 

engatinhava na disponibilização de conteúdos em redes digitais. Ele foi muito feliz ao 

resgatar o desafio lançado por T. S. Eliot, afinal a informação pode estar disponível, 

mas é preciso saber como transformá-la em conhecimento. Ele pode ser fruto do esforço 

pessoal de cientistas geniais, mas provavelmente perceberemos uma maior 

representatividade do conhecimento gerado a partir das colaborações, da união de 

cientistas de todo o mundo empenhados em desenvolver o conhecimento de forma 

conjunta e com o crescimento global da comunicação científica em rede. Como bem 

expuseram Silva e Smit (2008): 

Concordamos totalmente com a ideia de se sociabilizar integralmente 
o conhecimento científico, mas chamamos novamente a atenção para 
o fato de que disponibilizar e acessar documentos eletrônicos depende 
de soluções tecnológicas, enquanto que o fluxo e a comunicação da 
informação exigem outras ações que envolvem processos de 
tratamento e organização da informação (SILVA; SMIT, 2008, p. 72). 

 

 A passagem de uma comunicação científica baseada na sociedade industrial para 

a nova lógica da sociedade em rede nos coloca diversos desafios de ordens econômica, 

social, cultural e estrutural. Serão mudanças profundas, em campos como direitos 

autorais e propriedade intelectual; a cultura de produção e circulação do conhecimento 

científico; as novas infraestruturas necessárias para suportar uma ciência em rede.  

 Como metáfora desse ambiente de mudanças, vamos trabalhar no item a seguir 

as diferenças conceituais entre bibliotecas públicas – físicas e virtuais – e as novas 

plataformas digitais. Buscamos, com isso, evidenciar os valores ligados às antigas 

formas de lidar com o conhecimento acumulado e os novos valores associados à 

produção e acesso em tempo real.  
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1.2 DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A PLATAFORMAS DIGITAIS 

 
As primeiras bibliotecas públicas foram concebidas na Antiguidade pelo imperador 

romano Julio César, um homem que gostava de escrever suas conquistas e que desejava 

ter leitores para apreciá-las. Com a sua morte, o orador Asínio Pólio assume a realização 

desse projeto, instalando no ano de 39 a.C. a primeira biblioteca pública no Templo 

Romano da Liberdade, seguida da construção de outras duas, no Templo de Apolo e no 

Templo da Paz, obras dos Imperadores Augusto e Vespasiano (SANTOS, 2010). 

Durante a Idade Média cresceu a ideia de que o acesso ao conhecimento 

representava o acesso ao poder. Por isso, as bibliotecas foram fechadas nos monastérios, 

sendo impedida a circulação das obras e o acesso pelo público. O período medieval é 

marcado pela existência de três tipologias básicas de bibliotecas: as monacais, as 

universitárias e as particulares. As primeiras universidades são prolongamentos das 

ordens religiosas católicas, tendo o início de seus acervos com grandes doações. É 

possível citar como grandes bibliotecas desse período as das Universidades de 

Cambridge, Orleans, Oxford e Sorbonne (MARTINS, 2002). 

No século XV proprietários de bibliotecas particulares em Munique, Genebra e 

Königsberg (Noruega) abrem seus acervos para o acesso ao público. O século XVI é 

apontado como o início da existência das bibliotecas modernas, as quais apresentam 

quatro características fundamentais que se integram: laicização, democratização, 

especialização e a socialização. No século XVIII, por iniciativa dos livreiros ligados à 

produção industrial do livro e à necessidade de popularização da leitura, foram criadas 

as  “Salas  de  Leitura”  com  o  objetivo  de  dar  acesso  às  obras  sob  o  pagamento  de  uma  

mensalidade. Em 1850 é criada na Inglaterra a primeira biblioteca pública estatal. 

 A criação das bibliotecas de função pública aconteceu mediante duas 

importantes mudanças culturais ligadas à Revolução Industrial e à Revolução Francesa. 

A primeira trouxe a necessidade de um trabalhador letrado, capaz de operar e manter 

funcionando as máquinas, pressionando assim os Estados a promover educação básica 

para a classe trabalhadora. A Revolução Francesa, por sua vez, promoveu o pensamento 

liberal, em que os indivíduos devem ser livres e iguais entre si e tal condição seria 

alcançada   através   da   democratização   da   educação.   O   lema   “liberdade,   igualdade,  

fraternidade”   teria   como   um   de   seus   princípios   o   acesso   ao   conhecimento.   Assim,  

dentro do pensamento capitalista liberal, as bibliotecas de função pública representariam 
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o acúmulo de conhecimento disponível a um cidadão dotado de liberdade e vontade 

própria.  

Já no século XX, mediante um ambiente de crise de legitimidade das instituições, 

durante o  PGI Council Meeting da UNESCO, ocorrido em Paris em 29/11/94, o 

conselho aceitou e aprovou o Manifesto da Biblioteca Pública preparado sob os 

auspícios da Seção de Bibliotecas Públicas da IFLA ( International Federation of 

Library Associations and Institutions). O manifesto descreve como funções das 

bibliotecas públicas: assegurar o acesso à informação nos mais variados suportes 

informacionais e a todos os sujeitos que a solicitem; subsidiar ações e informações que 

permitam uma melhor (e real) participação dos sujeitos leitores nas suas ações; permitir 

uma ampliação dos acessos a suportes de leitura variados e as novas tecnologias; 

contribuir para a formação continuada dos sujeitos-leitores; contribuir para o 

fortalecimento da economia das comunidades que atende, principalmente da indústria 

editorial; e servir como um centro difusor de informações para a comunidade (URIBE 

TIRADO, 2007). 

Centraremos agora nossa atenção nas bibliotecas científicas de função pública. Elas 

nascem e se mantêm até hoje com as mesmas funções, esclarecidas por Meadows: 

 

Uma das funções primordiais das bibliotecas é a de atuarem como 
depositárias de publicações, de modo que os cientistas possam ter 
acesso a informações publicadas no passado, bem como as que estão 
sendo editadas no presente. Isso levanta de imediato questões sobre o 
espaço para armazenamento. O crescimento da literatura científica 
significa não só que uma biblioteca de pesquisa deve ter um volume 
crescente de espaço para armazenamento disponível com o passar do 
tempo, mas que deve tornar-se disponível a uma velocidade 
incrivelmente rápida. (MEADOWS, 1999, p.134). 

 

O autor ressalta questões de espaço e tempo ligados à função da biblioteca. No 

caso de bibliotecas científicas, muitas vezes são especializadas em áreas do 

conhecimento, como é o caso das bibliotecas setoriais numa universidade ou uma 

biblioteca de um centro de pesquisa. Ela precisa que seu acervo abarque boa 

representatividade em relação aos títulos de sua área, incluindo as publicações passadas 

e o acompanhamento constante das presentes. Essa exigência temporal traz um 

problema espacial: são tantas as publicações científicas (mesmo contando com todas as 

dificuldades editorais), que as bibliotecas acabam trabalhando mais com a seleção do 

que com a inclusão. Seu principal foco de decisão está naquilo que não irá adquirir, o 
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que irá descartar ou redirecionar para outros espaços, administrando continuamente sua 

estrutura física.  

Tal realidade é descrita por Darnton (2010) quando relata o esforço das 

bibliotecas norte-americanas na microfilmagem dos acervos, levando ao descarte de 

vários exemplares originais de jornais impressos e também livros, considerando que a 

“preservação  significou  destruição”.  Ou  seja,  após  microfilmar  o  material  (muitas  vezes  

retirando a encadernação para que as imagens das páginas fossem melhor capturadas) 

para sua preservação, o original era descartado, diminuindo o volume nas prateleiras. A 

microfilmagem foi a precursora da digitalização, agora novamente em voga, tendo 

como um dos principais atores de presença mundial o projeto Google Books. O Google, 

empresa norte-americana responsável hoje pelo maior sistema buscador na internet, 

começou a digitalizar livros de bibliotecas de pesquisa (como das Universidades de 

Oxford e Harvard), permitindo buscas em textos integrais e tornando obras em domínio 

público disponíveis na internet sem custos para o usuário. Darnton também descreve 

esse  cenário,  considerando  que  a  proposta  “pode  resultar  na  maior  biblioteca  do  mundo.  

Seria, naturalmente, uma biblioteca digital, mas tão gigantesca que faria a Biblioteca do 

Congresso e todas as bibliotecas nacionais da Europa parecerem minúsculas”  

(DARNTON, 2010, p. 32). A gigantesca biblioteca digital não teria mais limitações de 

espaço, e seu tempo de atualização seria altamente acelerado. Como descreveu Chartier 

(1998): 

Com o texto eletrônico, a biblioteca universal torna-se imaginável 
(senão possível) sem que, para isso, todos os livros estejam reunidos 
em um único lugar. Pela primeira vez, na história da humanidade, a 
contradição entre o mundo fechado das coleções e o universo infinito 
do escrito perde seu caráter inelutável (CHARTIER, 1998, p. 117). 

 
Temos, portanto, o crescimento da digitalização dos acervos das bibliotecas 

científicas como possibilidade de preservação do texto e fácil acesso de forma global, 

seja por iniciativas próprias das bibliotecas, seja por meio de projetos como o Google 

Books. Mas há de se ponderar que a formação das bibliotecas digitais não deve ter como 

base apenas as publicações originalmente impressas agora digitalizadas, mas também os 

conteúdos nascidos digitais. Darnton (2010) descreve a política de preservação dos 

documentos da Universidade de Harvard, ocupando-se com a preservação de sites 

institucionais produzidos no âmbito da universidade e e-mails trocados entre os 

pesquisadores (assim como foram preservadas as cartas manuscritas).  
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Da evolução das bibliotecas digitais surgiram várias classificações e 

terminologias.   Assim,   o   termo   “biblioteca   digital”   torna-se uma designação genérica 

para uma forma de armazenamento e difusão de documentos através da digitalização de 

vários objetos (seja em texto, áudio, vídeo, imagens) como também objetos nascidos 

digitais. Como sugere Megías (2009), de acordo com sua finalidade, podemos 

classificar os diferentes tipos de bibliotecas digitais: 

 

1. Biblioteca virtual: oferece em formato digital para acesso em rede os 

testemunhos (códices, livros) que têm seus originais guardados numa determinada 

instituição. O foco está no objeto frente ao seu conteúdo, digitalizando-se, por 

exemplo, as páginas de um códice para sua reprodução facsímile na tela (em 

formatos pdf, jpg ou tif). Essa é a modalidade que tem recebido mais atenção e 

investimentos, traduzindo o interesse na preservação e acesso através da 

digitalização e disponibilização em rede. No Brasil, é o caso da Biblioteca 

Brasiliana, projeto de biblioteca virtual da Universidade de São Paulo 

(www.brasiliana.usp.br). Na Figura 4 vemos uma chamada na página inicial da 

biblioteca, destacando a imagem digitalizada de um códice, formato principal do 

acervo. 

Figura 4 – Página inicial da biblioteca virtual Brasiliana 

 
Fonte: Brasiliana. 



58 
 

 

2. Biblioteca textual: nesse caso, o foco é o texto, o conteúdo, em detrimento das 

características externas do suporte que o tenham transmitido ao longo do tempo. 

Os  textos  podem  ser  provenientes  de  uma  digitalização  (aparelhos  que  “leem”  o  

texto manuscrito ou impresso e o apresentam como um novo arquivo digital) ou 

aqueles digitados diretamente nas telas para esses projetos. O site Domínio 

Público, do Ministério da Educação, Governo Federal do Brasil, é um bom 

exemplo de biblioteca textual. A Figura 5 apresenta a tela da coleção Machado 

de Assis, com textos em domínio público. Ao solicitar a leitura do livro Helena, 

o site apresenta o conteúdo como na janela extra aqui posicionada na lateral 

direita da imagem. 

 
Figura 5 – Página do site Domínio Público 

 
Fonte: Domínio Público.  

 
 

3. Repositórios – serviço de informação em ambiente digital e interoperável 

dedicado ao gerenciamento da produção intelectual de uma instituição, sendo 

constituído pela reunião, armazenamento, organização, preservação, recuperação 

e, sobretudo, a ampla disseminação da informação produzida na instituição 

(LEITE, 2009). A Figura 6 apresenta a tela de Comunidades e Coleções do 

Repositório Institucional da Universidade de Brasília, destacando os centros 
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participantes e os gêneros publicados (entre artigos, livros e capítulos de livros, 

trabalhos apresentados em eventos, teses e dissertações).  

 
Figura 6 – Página do site Repositório Institucional da UNB 

  
Fonte: Repositório Institucional Universidade de Brasília.  

 

Vemos que as bibliotecas digitais, de forma geral, têm como referência para sua 

constituição as bibliotecas físicas tradicionais. São mantidas suas funções primordiais, 

transferindo os acervos para as telas digitais. Refletem principalmente o conhecimento 

acumulado, facilitando a preservação e o acesso. Uma palavra chave aqui, característica 

da   lógica   industrial,   é   “acúmulo”.   Sua   relação   com  o   espaço muda, do ambiente real 

para o virtual, mas o princípio temporal continua: ele é tardio, pois o acesso ao conteúdo 

se dá após concluído todo o processo de produção.  

 

[...] eles (os pesquisadores) trabalham, muitas vezes de modo 
inconsciente, com base nas práticas instituídas da comunidade 
científica, determinadas por sua história e suas normas sociais. Os 
métodos de apresentação e tratamento da informação durante a 
transição para outro meio de comunicação são inevitavelmente 
influenciados por essa memória coletiva (MEADOWS, 1999, p. 245). 

 

As bibliotecas digitais integrariam a lógica de uma primeira fase de uso da 

internet e início do crescimento da Sociedade em Rede. O aprofundamento de seus 

princípios no cotidiano social faz emergir uma segunda fase de aproveitamento das 
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potencialidades das redes digitais, a qual passa a ser conhecida como Web 2.0.  Esse 

termo   foi   cunhado   por   TIM  O’Reilly   em   2003   quando   afirmou   que   a  Web   2.0   é   “a  

mudança para uma internet como plataforma, e um entendimento das regras para obter 

sucesso  nesta  nova  plataforma”,  ressaltando  como  regra  fundamental  o  aproveitamento  

da inteligência coletiva. A Web 2.0 se baseia no desenvolvimento de uma rede de 

informações onde cada usuário pode não somente usufruir, mas também contribuir. 

Assim, mais do que acesso, a Web 2.0 propicia produção, agora em ambientes online, 

com ferramentas gratuitas e abertas a todos os usuários, e não mais em softwares 

instalados localmente em cada computador. Temos, portanto, que uma plataforma 

coloca-se como um ambiente online de produção de conteúdo e disponibilização em 

rede, com possibilidades colaborativas e em tempo real. Não mais utilizaremos neste 

trabalho o termo Web 2.0 visto que sua aplicação no meio acadêmico é discutível. Mas 

permaneceremos com a concepção de que estamos num ambiente propício a 

plataformas, capaz de oferecer produção e colaboração em rede.  

Podemos dizer que a comunidade científica brasileira começou a dispor de uma 

plataforma baseada em autoarquivamento no final da década de 1990, quando o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) implantou o 

formulário online do Currículo Lattes, que posteriormente deu origem à Plataforma 

Lattes. Sua disponibilização online foi consequência de investimentos anteriores do 

Governo para o crescimento do uso das redes digitais de comunicação nas universidades 

brasileiras, com a implantação da Rede Nacional de Pesquisas (RNP) e o nascimento do 

Prossiga, oferecendo serviços eletrônicos de informação e comunicação. No momento, 

apresentamos sua função no âmbito da organização da comunidade científica brasileira. 

Em sessão posterior, ela será analisada em suas funcionalidades de comunicação de 

modo a exemplificar uma experiência em voga. 

Em site oficial, a Plataforma Lattes é assim apresentada:  

A Plataforma Lattes representa a experiência do CNPq na integração 
de bases de dados de Currículos, de Grupos de pesquisa e de 
Instituições em um único Sistema de Informações. [...] A 
disponibilização pública dos dados da Plataforma na internet dão 
maior transparência e mais confiabilidade às atividades de fomento do 
CNPq e das agências que a utilizam, fortalecem o intercâmbio entre 
pesquisadores e instituições e é fonte inesgotável de informações para 
estudos e pesquisas. Na medida em que suas informações são 
recorrentes e cumulativas, têm também o importante papel de 
preservar a memória da atividade de pesquisa no país (CNPq). 
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 Na Plataforma Lattes, cada pesquisador informa seu currículo, dentro dos 

parâmetros reconhecidos pelo CNPq, disponibilizando-o online para consultas. Além de 

gerar informações e estatísticas para o próprio Conselho, responsável pela gestão de 

financiamentos para pesquisa, os dados são utilizados também pela comunidade 

científica como um todo, incluindo gestores de universidades e faculdades públicas e 

privadas, agências de fomento, centros de pesquisa, empresas. Enfim, no Brasil, um 

pesquisador somente é reconhecido em sua carreira se mantém atualizado seu currículo 

Lattes, referência para sua contratação ou financiamento. Na Figura 7, apresentamos a 

tela inicial do sistema quando o usuário realiza o login, tendo nesse exemplo a página 

do currículo da própria autora. O menu para inclusão dos dados prevê: Dados Gerais; 

Projetos; Produção Bibliográfica; Produção Técnica; Orientações; Produção Cultural; 

Evento; Bancas; Citações. Cada item abre um submenu, como exemplificado em Dados 

Gerais. Seguindo o menu, o pesquisador incluirá toda a sua produção científica e 

técnica, podendo depois gerar um arquivo para impressão de seu currículo ou envio 

eletrônico em PDF. 

Figura 7 – Página inicial da Plataforma Lattes 

 
Fonte: Plataforma Lattes.  
  

 A partir de informações extraídas de seu banco de dados em 31 de dezembro de 

2013 (última atualização disponível), a Plataforma Lattes contava com um total de 

2.764.541 currículos cadastrados, sendo 1.119.820 de estudantes. A Figura 8 demonstra 

a distribuição destes currículos por níveis de escolaridade.  
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Figura 8 – Distribuição dos currículos Lattes por nível de escolaridade  

 
Fonte: Painel Lattes.  

 

 Mediante a bem sucedida experiência da Plataforma Lattes, em março de 2007 o 

CNPq lançou a Plataforma Integrada Carlos Chagas (Figura 9), anunciada como 

integrante do processo de modernização da interface eletrônica entre os usuários e o 

Conselho. Ela trouxe um ambiente confiável e seguro, capaz de centralizar informações 

antes dispersas pelo site da instituição.  

Figura 9 – Página de acesso a Plataforma Integrada Carlos Chagas 

 
   Fonte: Plataforma Integrada Carlos Chagas.  
 
 Construída de forma interoperável com a Plataforma Lattes, os dados dos 

bolsistas, coordenadores de pós-graduação e responsáveis por auxílios foram 

automaticamente integrados à nova Plataforma, a qual é acessada com a mesma senha 

do Currículo Lattes. Sua função é facilitar o controle e a divulgação de informações 

gerenciais sobre a produção científica brasileira. A Plataforma Integrada Carlos Chagas 

é assim apresentada pelo CNPq: 
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Reunindo os dados sobre bolsas, auxílios, encaminhamento de 
projetos e pedidos de bolsas, andamento dos processos, emissão de 
pareceres, assinaturas de termos de concessão, relatórios técnicos e de 
prestação de contas, entre outras facilidades, para pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros, a Plataforma oferece um ambiente 
personalizado para o seu usuário que poderá acessar todas as 
informações operacionais disponíveis na Agência. (CNPq) 

 
As plataformas digitais mantidas pelo Governo Federal brasileiro têm como 

função auxiliar os processos de gestão de financiamentos para pesquisa e prover 

informações para a geração de políticas públicas. Em sua maioria, os cientistas 

brasileiros participam destes espaços institucionais de modo a cumprir suas obrigações 

burocráticas. 

De modo espontâneo e não institucionalizado, os cientistas brasileiros 

participam também de outros tipos de plataformas digitais, como as plataformas de 

autopublicação conhecidas como blogs, e as redes sociais ResearchGate e Mendeley. 

Nesses espaços, eles têm a oportunidade de compartilhar informações e estabelecer 

colaborações, trazendo os conteúdos da pesquisa para a rede.  

 Com a autopublicação característica dos blogs, os pesquisadores passam a não 

depender mais de jornalistas e assessorias de imprensa de suas instituições de pesquisa 

para disseminarem suas ideias para um público mais amplo. Eles próprios são 

produtores e editores de seu conteúdo. Um exemplo do crescimento dos blogs 

científicos brasileiros é a Rede ScienceBlogs Brasil, criada em 2008 e considerado o 

primeiro condomínio brasileiro de blogs sobre ciência, congregando atualmente 44 

blogs de jornalistas, pesquisadores e amadores.  

Em estudo sobre a influência da blogosfera no meio acadêmico, Torres-Salinas e 

Cabezas-Clavijo (2009) citam quatro utilidades dos blogs científicos: 

a) Meio de publicação sem intermediários, apresentando-se contra o sistema peer 

review e a rigidez das revistas científicas, o blog pode gerar uma maior conversação 

entre cientista-cientista; 

b) Lugar de anúncios e repositório pessoal e coletivo, aumentando a visibilidade 

tanto de instituições quanto de indivíduos; 

c) Meio de difusão seletiva de informação, podendo abranger análises, comentários 

e difusão de textos científicos selecionados pelo blogueiro; 

d) Aproximação da ciência do público não especializado, apresentando-se como 

ferramenta para trazer o conhecimento a leitores não especializados. 
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 Muitas vezes, os posts publicados nos blogs de ciência dão espaço para 

impressões pessoais do cientista blogueiro, com comentários, críticas e relatos de 

experiências do dia a dia do laboratório. Além de poder expressar opiniões e disseminar 

conteúdo, o blog científico cumpre o papel de ser um incentivo ao pesquisador para se 

manter atualizado sobre a sua área de pesquisa, escrever, interagir e criar 

relacionamentos, atividades essenciais para a práxis científica (KJELLBERG, 2009). Os 

blogs são canais propícios para a articulação de redes sociais e conexão de diversos 

atores e seus textos por meio de links e suas ferramentas de comentários. Essa 

potencialidade permite aos seus usuários criarem vínculos e compartilharem opiniões e 

conteúdos de maneira colaborativa (GOMES; TORACI; FLORES, 2012). 

 As redes sociais online se colocam hoje como o tipo de plataforma digital de 

maior sucesso, atraindo usuários de todo o mundo, de todas as idades, níveis 

educacionais e econômicos. A mais conhecida é a rede de relacionamentos Facebook, 

criada nos EUA em fevereiro de 2004. Após dez anos de funcionamento, conta no início 

do ano de 2014 com 1,23 bilhão de usuários. Em sua página inicial, anuncia sua 

principal  função:  “No  Facebook você pode se conectar e compartilhar o que quiser com 

quem  é  importante  em  sua  vida”.  Através  da  rede,  as  pessoas  compartilham  momentos  

de suas vidas, publicando fotos, textos, vídeos, indicando links.  

 Em 2008 o médico alemão Ijad  Madisch  criou  o  que  chamou  de  “Facebook dos 

pesquisadores”:   a   plataforma   ResearchGate. Nela, os cientistas podem se registrar 

gratuitamente com um endereço de e-mail de uma instituição de pesquisa. Sua função é 

divulgar o perfil dos cientistas, suas publicações e interesses para assim gerar redes de 

relacionamento e colaboração. Baseada na autopublicação, em janeiro de 2014 contava 

com 11 milhões de trabalhos científicos publicados e 50 milhões de abstracts. Em sua 

página inicial, anunciava em março de 2014 que mais de quatro milhões de 

pesquisadores estavam agora no ResearchGate. A plataforma conta ainda com o serviço 

“ResearchGate Score”,  o  qual  mede  como  a  pesquisa  de  um  membro  da  rede  é  avaliada  

pelos outros usuários. Enquanto o Facebook geralmente é utilizado para fins pessoais, 

conectando principalmente pessoas que já mantinham um relacionamento no mundo 

real; o ResearchGate tem um caráter profissional, podendo estabelecer conexões entre 

pesquisadores que não se conhecem fora do ambiente virtual da rede. 

Também foi criada em 2008 a rede social Mendeley. Sua versão inicial era um 

software acadêmico gratuito utilizado para organizar referências bibliográficas. Ao 

tornar-se online, permitiu ao usuário publicar seus próprios artigos científicos e 
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compartilhar bibliografias, gerando estatísticas quanto aos artigos mais acessados por 

pesquisadores de determinada área. Como rede social, permite a participação em grupos 

de interesse e interação com outros pesquisadores. Em 2013 a Mendeley foi comprada 

pela holandesa Elsevier por US$ 100 milhões, gerando reações desfavoráveis em blogs 

e mídias sociais por parte de usuários receosos que sua vocação como plataforma aberta 

fosse comprometida. Em março de 2014, a plataforma não apresentava alterações em 

sua política.  

Essas três plataformas utilizadas para compartilhamento de conteúdo científico – 

blogs, ResearchGate e Mendeley – podem ser exemplos do crescimento do interesse dos 

pesquisadores em formar redes de colaboração, tendo como premissa a autopublicação. 

Busca-se, portanto, uma maior circulação das informações de modo a beneficiar 

pesquisas em todo o mundo.  

Enquanto a lógica industrial nos trouxe o acúmulo de conhecimento, aqui 

representado pelo esforço de criação e manutenção de bibliotecas, a sociedade em rede 

nos permite a produção colaborativa e o acesso em tempo real. As plataformas digitais 

não funcionam como bibliotecas na rede. Tratam-se de novas ferramentas, que 

cumprem outras funções, entre elas conectar pesquisadores que não convivem no 

mesmo espaço físico;  permitir a livre circulação de opiniões; dar acesso a conteúdos 

científicos revisados e não revisados; tudo na relação temporal das redes – o 

instantâneo. São espaços de construção coletiva, geralmente sem um poder central, que 

crescem da vontade de seus integrantes em compartilhar. Enquanto as bibliotecas 

privilegiam a preservação e circulação do conhecimento, as plataformas digitais 

estimulam a produção colaborativa de novos conhecimentos. 

Bibliotecas e plataformas se colocam então como aparelhos complementares. 

Assim, concluímos esta seção reconhecendo o esforço atual para aumentar os acervos 

das bibliotecas digitais brasileiras. Mas, paralelo a isso, trazemos outra preocupação 

para o campo da comunicação científica: sua maior inserção na Sociedade em Rede 

através de plataformas digitais de Ciência Aberta.  
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2 COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA NA SOCIEDADE EM REDE 

  
 A Sociedade em Rede está baseada num novo sistema de comunicação e 

informação mundial. De modo a compreender o novo, é comum utilizar como recurso a 

comparação com o sistema anterior. Por isso, no campo da comunicação analisamos a 

relação entre as mídias tradicionais (baseadas na lógica industrial de massas) e as novas 

mídias (baseadas em redes digitais).  

 Abordamos aqui o nascimento e os desdobramentos de uma linguagem baseada 

em computador que nos leva a pensar outras formas de produzir e acessar conteúdo 

científico. São autores fundamentais Lev Manovich (2001), Steven Johnson (2001), Eli 

Pariser (2012) e Janet Murray (2003). Veremos também como a comunicação em rede 

levou ao crescimento de formas culturais ligadas a era da informação, trabalhando 

conceitos como colaboração, convergência e participação. Aqui, são base de análise as 

obras de Pekka Himanen (2001), Henry Jenkins (2009) e Clay Shirky (2011).  

 Esta seção tem como objetivo compreender como as características do ambiente 

de redes digitais e os valores da Sociedade em Rede podem trazer novas possibilidades 

para uma comunicação científica em rede. Como valor fundamental, destacamos a 

importância conferida à colaboração, base do espírito da era da informação e princípio 

do movimento de Ciência Aberta. Por fim, ressaltamos os principais achados sobre o 

ambiente das novas mídias de modo a configurar o cenário no qual iremos propor uma 

Plataforma de Ciência Aberta para o Brasil.  
 

2.1 REDES DIGITAIS COMO OUTRO AMBIENTE DE COMUNICAÇÃO 

 

 A criação do computador teve sua origem nas máquinas de calcular. Seu 

princípio, portanto, é matemático, envolvendo relações binárias como positivo e 

negativo, inclusão ou exclusão. A convenção binária escolhida foi então dos dígitos, na 

oposição entre 0 e 1, levando a utilização hoje consolidada da linguagem digital, aqui 

entendida como a linguagem dos computadores baseada em dígitos. É a partir da 

tradução de qualquer informação em dígitos que homem e máquina se comunicam, 

dando início assim a um novo ambiente de produção baseado na relação entre 

capacidade humana de criação e poder de cálculo do computador. A partir da linguagem 

digital se faz possível a união entre essas duas potências – homem e máquina – 

revelando-se daí as demais características das redes digitais de comunicação. 
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 De acordo com o foco de análise, criaram-se diferentes terminologias para os 

ambientes computacionais de produção. No campo da comunicação, que tem o olhar 

voltado principalmente para os ambientes midiáticos, usamos os termos “novas  mídias” 

e   também   “mídias   sociais”.   Na obra The Language of New Media, Lev Manovich 

(2001) realiza um resgate histórico do desenvolvimento da computação e das 

tecnologias  de  mídia  para  demonstrar  que  o  nascimento  das  chamadas  “novas  mídias”  

estaria na convergência dessas duas trajetórias (MANOVICH, 2001, p.20). Entre as 

tecnologias de mídia, ele utiliza como exemplos a palavra impressa, o cinema e, enfim, 

as interfaces homem-computador, quando teríamos o início do encontro e o nascimento 

das novas mídias.  

 Segundo Manovich, objetos das novas mídias podem ser caracterizados por 

cinco princípios, os quais não se tratam de leis absolutas, pois nem todos os objetos 

responderão a todos os princípios. Ainda, os mesmos princípios também poderão ser 

identificados em formas culturais anteriores as novas mídias, como o cinema e o livro. 

Por isso, devemos entendê-los como tendências gerais de uma cultura computadorizada, 

presentes em alguns objetos das novas mídias, capazes de ressaltar as potencialidades 

oferecidas pelo encontro das tecnologias de mídia com a linguagem computacional. Ou 

seja, somente podemos identificar esses cinco princípios porque partimos do 

pressuposto que a linguagem utilizada é a digital.  

 O primeiro princípio é a Representação Numérica. Todo objeto criado em ou 

convertido para linguagem digital assume uma representação numérica, ou seja, torna-se 

um código binário convencionado como uma sequência de zeros e uns. Tal modelo de 

representação permite a fácil manipulação dos objetos, fazendo assim que a mídia seja 

programável. Diferente das mídias analógicas, as quais utilizavam o modelo de 

produção em massa, com conteúdos padronizados emitidos de um para todos sem 

alternativas de manipulações pelo público, as novas mídias digitais adotam a 

possibilidade da customização. Dessa forma, se é permitido ao usuário acesso direto aos 

objetos e sua manipulação, cada indivíduo pode realizar alterações capazes de 

personalizar o conteúdo. 

 A principal limitação da representação numérica da informação digital em seu 

estágio atual é o não reconhecimento semântico. Ou seja, para um computador a palavra 

“confortável”  é  uma  sequência  numérica  de  zeros  e  uns  correspondentes a sequência das 

letras c-o-n-f-o-r-t-a-v-e-l. Ele pesquisará essa mesma sequência buscando exatamente 

essa palavra nos textos disponíveis. Entretanto, de acordo com diferentes contextos, a 



68 
 

 

qualidade  de  “ser  confortável”  mudará  completamente  se  estamos nos referindo a uma 

roupa, a um carro ou a um hotel. Compreender o que pode tornar um hotel confortável 

seria tarefa de uma inteligência artificial mais complexa, baseada em experiências 

anteriores armazenadas em banco de dados capazes de relacionar qualidades como 

limpeza,  cama  grande,  chuveiro  com  água  quente  e   fria,  com  o   termo  “confortável”  e  

assim apresentar um resultado de busca com reconhecimento semântico. Esse é o 

desafio de pesquisadores de diversas áreas como neurociência, computação, linguística, 

inteligência artificial, entre outras.  

 O segundo princípio de Manovich é a Modularidade. Os objetos das novas 

mídias são compostos por módulos, cada um independente do outro. Temos como 

exemplo uma página web, em que seu conteúdo é composto por textos em HTML, 

imagens em GIF e JPEG, vídeos em Shockwave e Flash - cada um armazenado como 

um arquivo separado no servidor, o que permite sua substituição sem influenciar o todo. 

Temos, portanto, qualquer conteúdo digital online como um módulo. Um texto, uma 

imagem, um vídeo, uma palavra – qualquer um pode ser reconhecido como um módulo 

de informação a ser recombinado quando da apresentação do resultado de uma busca. 

Diferente de uma pesquisa realizada no texto de um livro impresso, por exemplo, em 

que a busca por um trecho sobre um tema específico poderá significar a leitura de toda 

uma seção; através de sistemas computadorizados, o reconhecimento do módulo, ou 

seja, uma ou mais palavras, poderá levar diretamente ao conteúdo de interesse.  

 Em contrapartida, a concepção de conteúdos por módulos nos leva a um acesso 

muitas vezes fragmentado, sem um todo referencial, e assim a uma possível 

superficialidade. Esse risco muitas vezes é assumido conscientemente pelo leitor, mas 

outras vezes são as limitações dos mecanismos de acesso que o forçam a aceitar um 

conteúdo considerado incompleto ou a passar horas de um link para outro na tentativa 

de unir os diferentes módulos num todo satisfatório. Essa dificuldade nos leva ao 

próximo princípio: Automação. 

 A representação numérica e a modularidade dos conteúdos digitais das novas 

mídias permitem a automação de várias operações de criação, manipulação e acesso. 

Por automação entendemos a possibilidade de a máquina realizar operações 

previamente programadas, respondendo assim aos comandos do usuário, como, por 

exemplo, apresentar o resultado de uma busca em banco de dados a partir de uma 

palavra chave. Serão os agentes inteligentes do software programado para responder ao 

comando   “pesquisar”   que   efetuarão   a   tarefa,   ao   invés do próprio usuário ler todo o 
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banco de dados para encontrar trechos com o termo solicitado.  A possibilidade de 

automação é a que resulta em maiores benefícios para os usuários, fazendo a técnica 

trabalhar em prol de nossas necessidades. A criação de conteúdos para web, sua 

manipulação   através   de   comandos   simples   como   “copiar”   e   “colar”,   e   o   acesso   a  

extensos bancos de dados através da seleção de filtros são exemplos cotidianos do que 

softwares podem oferecer a um leigo, que não domina a linguagem de programação de 

computadores, e por isso exige que a linguagem computacional seja traduzida por 

comandos baseados em ícones e menus, acessíveis através da manipulação do mouse ou 

algumas opções no teclado.  

 Uma preocupação crescente daqueles que lidam com as novas mídias é oferecer 

soluções eficientes para armazenamento, organização e acesso a um grande volume de 

informações através da automação. Modelos de indexação, utilização de tags 

(marcadores), sistemas de buscas com base em inteligência artificial e reconhecimento 

semântico são temas recorrentes na literatura especializada. Cada vez mais, não 

queremos explicar o que precisamos ao computador, mas que ele compreenda rápido 

através de poucos comandos exatamente o que buscamos. O que idealizamos é o avanço 

da inteligência dos sistemas para a máxima simplificação de seu uso.  

 Percebe-se também a estreita relação entre os processos de automação e os 

bancos de dados. Para que o sistema reconheça necessidades ele precisa ter as respostas 

num banco de dados. A web se configuraria, assim, como um grande banco de dados 

mundial. Entretanto, ela não está organizada de forma a ter todos os seus dados 

facilmente reconhecidos, traduzidos e apresentados organizadamente para o usuário. 

Acabamos por realizar buscas especializadas em bancos de dados específicos 

disponíveis online, como em bibliotecas digitais de universidades, bancos de dados de 

instituições de pesquisa ou governamentais. Assim, voltamos ao mesmo problema: 

acessamos módulos, muitas vezes incompletos, ou que não respondem a nossos 

interesses de informação. 

 Além da automação, os princípios da representação numérica e da modularidade 

também permitem que um objeto das novas mídias possa ter diversas versões, que ele 

seja variável, trazendo o quarto princípio: Variabilidade. Mais uma vez, a lógica da 

produção em massa é abandonada em favor da lógica da produção sob demanda. A 

partir de um mesmo banco de dados, as informações podem ser apresentadas de forma 

personalizada de acordo com as solicitações do usuário, suas características pessoais, 
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em diversas linguagens (texto, áudio, imagem estática ou em movimento), com 

diferentes níveis de detalhamento (escalonabilidade).  

O princípio da variabilidade está relacionado às entradas fornecidas pelo usuário 

de modo a orientar o software a apresentar o conteúdo de interesse. Para essas entradas 

podem ser utilizados elementos fixos organizados em estruturas de menus, o que para 

Manovich   caracteriza   uma   “interatividade   fechada”;;   ou   sistemas   de   programação  

computacional baseados em procedimentos e orientados por objetos, incluindo 

inteligência artificial, linguagem artificial, redes neurais, o que permitiria um ambiente 

de  “interatividade  aberta”.   

 Destacaríamos do princípio da variabilidade a concepção de que os conteúdos 

digitais online podem assumir qualquer formato, ou seja, são multimodais: texto, áudio, 

vídeo, imagem. Assim, ao pensarmos em conteúdo, não nos limitemos à palavra, 

referência da cultura impressa. A cultura digital transforma tudo em sequências 

numéricas, as quais podem ser identificadas por sistemas automatizados. A produção do 

conhecimento é multimodal, então também o acesso poderá assumir tal variabilidade.  

 Um exemplo do crescimento do uso de vídeo na comunicação científica é o 

periódico científico online JoVE – Journal of Visualized Experiments, que se intitula 

como o primeiro periódico científico de vídeos revisados por pares. Criado em 2006 em 

Cambrigde (EUA), alcançou em 2014 a marca de 2.500 vídeos publicados. Ao publicar 

pesquisas científicas em formato audiovisual busca auxiliar aos pesquisadores a 

superarem dois desafios: a baixa reprodutibilidade de pesquisas relatadas em texto e o 

tempo e trabalho intensivos exigidos no aprendizado de novas técnicas experimentais. 

Ao demonstrar cada passo do experimento em vídeo, que tem sua qualidade verificada 

no processo de revisão por pares, acreditam tornar a comunicação mais eficiente. Cada 

registro é tratado como um artigo, indexados pelo PubMed/MEDLINE, SciFinder e 

Scopus.  

O quinto e último princípio das novas mídias trazido por Manovich é a 

Transcodificação Cultural. Não estamos apenas transcodificando conteúdo analógico 

para a linguagem digital. Estamos assumindo uma nova lógica de pensamento e de 

produção cultural, a qual poderá ser diretamente influenciada pela lógica 

computacional. 

Como a nova mídia é criada em computadores, distribuída via 
computadores e armazenada e arquivada em computadores, pode-se 
esperar que a lógica do computador influencie significantemente a 
lógica da tradição cultural midiática; ou seja, nós devemos esperar que 
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a camada computacional afetará a camada cultural. (MANOVICH, 
2001, p.46) 

  

 Se a lógica da linguagem computacional supostamente deveria basear-se na 

forma como o nosso cérebro pensa, funciona, parece que estamos acostumando nosso 

pensamento a funcionar como uma máquina computacional. Digamos que as influências 

são   recíprocas,   emergindo   uma   “cultura   de   banco   de   dados”,   na   qual   buscamos  

armazenar, classificar, acessar de forma modular e variável todo o conhecimento 

humano. A própria geração do conhecimento é baseada em como esse poderá ser 

inserido num banco de dados, preocupando-se com indexações, marcações, filtros. Não 

se trata mais de uma preocupação dos gestores dos bancos de dados, mas de todos os 

produtores de conteúdo que se importam com o fácil acesso a sua produção.  

 Foi   recorrente   o   uso   do   termo   “banco   de   dados”,   algo   que   para   Manovich  

diferencia a produção e acesso aos objetos das novas mídias. Ele dedica uma seção de 

seu livro ao tema, tamanha a importância que confere a imposição de sua lógica à 

linguagem das novas mídias. A título de reforço teórico, dedicamos este espaço a uma 

definição para não deixar dúvidas quanto ao sentido que estamos utilizando do termo. 

 Manovich (2001) esclarece: 

 
Assim, a fim de definição, um banco de dados em computador é 
diferente de uma tradicional coleção de documentos. Ele permite um 
rápido acesso, seleção e reorganização de milhões de arquivos; ele 
pode conter diferentes tipos de mídia, e assume múltiplas indexações 
da informação, desde que cada arquivo, além da informação em si, 
contenha alguns campos valorados por definições do usuário. 
(MANOVICH, 2001, p. 214) 

 

 Reparem como a função de um banco de dados não é simplesmente armazenar, 

mas permitir rápido acesso, seleção e reorganização. Parece-nos que o que temos hoje 

na web, através de seus servidores espalhados pelo mundo, é uma alta capacidade de 

armazenamento. Mas como os campos não estão sendo valorados por definições do 

produtor do conteúdo, a web não consegue funcionar completamente como um bom 

banco de dados. Sites isolados, como os de revistas, jornais, bibliotecas digitais, dentro 

de sua estrutura própria, funcionam como banco de dados, permitindo pesquisas úteis 

em seus sistemas internos, oferecendo assim seleção e acesso. Para isso, o banco de 

dados  foi alimentado com informações valoradas, ou seja, identificadas por palavras, 

temas, autores, períodos no tempo, enfim, os metadados possíveis de acordo com o tipo 

de conteúdo e a robustez do sistema.  
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 Outro termo importante para este trabalho é multimodalidade. Manovich não o 

utiliza diretamente, mas acabamos por citá-lo como possibilidade presente na linguagem 

digital, que para o autor, é modular e variável. Por multimodalidade, compreendemos a 

utilização de mais de um modo de representação. Ao falarmos da nova mídia como 

modular, além da independência de cada módulo de informação armazenado 

separadamente num servidor, destacamos que todas as formas de representação – entre 

texto, áudio, imagem estática, vídeo – são reconhecidos pelo sistema computacional 

como dígitos, dentro de sua lógica de representação numérica. Esses módulos podem 

ser recombinados, de forma a apresentar-se ao usuário de formas variadas, seguindo o 

princípio da variabilidade. Portanto, a multimodalidade acaba por tornar-se intrínseca à 

linguagem digital.  

 A linguagem em dígitos somente se torna compreensível aos seres humanos 

através dos mecanismos de interface, ou seja, hardwares que apresentam os dados 

(como telas e impressoras) e softwares que traduzem os dígitos na forma de textos, 

imagens,  sons  e  vídeos.  “A  interface  atua  como  uma  espécie  de  tradutor,  mediando  entre  

as duas partes (homem e máquina), tornando uma sensível para a outra. Em outras 

palavras, a relação governada pela interface é uma relação semântica, caracterizada por 

significado  e  expressão,  não  por  força  física”  (JOHNSON,  2001,  p.  17).  A  forma  como  

a informação é apresentada influencia diretamente em como ela será compreendida. 

Como trabalhamos com essa informação através das interfaces homem-computador é o 

tema do livro de Steven Johnson, Cultura da Interface (2001). 

Um primeiro conceito básico para o estudo das interfaces computacionais é a 

concepção do espaço-informação. Até então, a cultura ocidental imaginava sua 

tecnologia em termos protéticos, como um complemento para o corpo humano, assim 

como pensou Marshall McLuhan em Os meios de comunicação como extensões do 

homem (1964). A partir das interfaces computacionais, a tecnologia passa a ser pensada 

como espaço: 

Pela primeira vez, uma máquina era imaginada não como um apêndice 
aos nossos corpos, mas como um ambiente, um espaço a ser 
explorado. Podíamos nos projetar nesse mundo, perder o rumo, 
tropeçar em coisas. Parecia mais uma paisagem do que uma máquina, 
uma   “cidade   de   bits”,   como William Mitchell, do MIT, chamou em 
seu livro de 1995. [...] A maior parte do vocabulário high tech de hoje 
deriva dessa arrancada inicial: ciberespaço, surfar, navegar, rede, 
desktops, janelas, arrastar, soltar, apontar-e-clicar. O jargão começa e 
termina com o espaço-informação (JOHNSON, 2001, p. 23-24). 
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 Trabalhar com informações em termos espaciais traz uma nova lógica de 

organização. Na verdade, organizamos textualmente, mas imaginamos metáforas 

espaciais. Por exemplo, ao armazenar um arquivo em nosso computador pessoal, 

nomeamos o arquivo e podemos nomear uma pasta (primeira metáfora espacial) na qual 

o   salvaremos.   Depois,   para   acessar   esse   arquivo,   “fingimos   para   nós   mesmos   que  

estamos  lembrando  “onde”  pusemos  o  arquivo,  mas  o  que  estamos  lembrando realmente 

é  o  nome  da  pasta  que  o  contém”  (JOHNSON,  2001,  p.  61).   

 Acabamos por nos acostumar a tratar a informação em termos espaciais nos 

computadores através de metáforas do mundo real. Outro exemplo do uso do espaço-

informação seria a distribuição da informação em mapas, como uma segunda metáfora 

espacial. Aqui o autor apresenta a solução da Lente Mágica, a qual teria a função de 

filtrar as informações, mais do que revelar, reconhecendo que o excesso de informação 

pode ser tão danoso quanto à escassez. Tal ferramenta é bastante utilizada hoje no 

sistema do Google Maps. Ela permite ao mesmo tempo visualizar o todo, como seria o 

mapa do Brasil inteiro, entretanto reconhece que a informação relevante para o usuário 

não é essa, mas a possibilidade de aproximar-se cada vez mais de uma determinada área 

para enfim reconhecer bairros, ruas, até sua própria casa. Enfim, a informação 

detalhada, de acordo com os interesses do usuário, é o resultado que faz do Google 

Maps uma solução valorizada para localização geográfica. Podemos vislumbrar 

soluções como a Lente Mágica aplicada a sistemas de comunicação científica. 

 Além do espaço-informação, outro diferencial em se trabalhar com informação 

digital é a importância conferida aos filtros: 

 

Informação digital sem filtros é coisa que não existe, por razões que 
ficarão cada vez mais claras. À medida que parte cada vez maior da 
cultura se traduzir na linguagem digital de zeros e uns, esses filtros 
assumirão importância cada vez maior, ao mesmo tempo em que seus 
papéis culturais se diversificarão cada vez mais, abrangendo 
entretenimento, política, jornalismo, educação, e mais. [...] Décadas 
atrás, Doug Engelbart e um punhado de outros visionários 
reconheceram que a explosão da informação poderia ser tanto 
libertadora quanto destrutiva – e sem uma metaforma para nos guiar 
por esse espaço-informação, correríamos o risco de nos perder no 
excesso de informação (JOHNSON, 2001, p. 33). 

 

Se Manovich ressaltou o quanto a cultura de banco de dados poderia influenciar 

nossa cultura como um todo – no processo de transcodificação cultural – 

complementamos essa concepção com a importância dos filtros, ou seja, como iremos 
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acessar as informações armazenadas em bancos de dados. Trata-se de um ponto crítico 

para qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações digitais, podendo, 

inclusive, tornar-se seu diferencial.  

A determinação dos filtros está diretamente ligada à determinação dos 

metadados integrantes do banco de dados. Na verdade, temos como característica da 

linguagem digital sua condição de meta, afinal, é uma palavra que se refere a um 

arquivo, que se refere a um conjunto de dígitos, que se refere a um pensamento 

registrado. Selecionamos uma palavra chave como metadado para identificar uma 

informação. Já discutimos a limitação atual do uso apenas textual como filtros para 

acesso a informações que na verdade são construídas em linguagem multimodal. E 

agora trazemos mais uma ideia proveniente da obra de Johnson: a organização 

semântica da informação através de agentes inteligentes capazes de realizar a contagem 

de palavras mais representativas, comparar padrões textuais e agregar documentos afins. 

 A contagem de palavras representativas pode automatizar a definição de termos 

chave. O mais usual é o autor do documento definir de acordo com seu entendimento do 

conteúdo a ser armazenado algumas palavras que melhor o representam. É como 

salvamos nossos arquivos em computadores pessoais, é como definimos as etiquetas 

(tags) de um documento a ser armazenado em rede (como no YouTube). Mas além do 

julgamento  humano,  podemos  solicitar  também  um  “julgamento”  automático  realizado  

pela máquina através da contagem de palavras mais representativas presentes no texto. 

Excluindo-se termos considerados pobres de informação (artigos, preposições, 

conjunções), o sistema verifica aqueles com maior número de ocorrências e sugere que 

sejam os filtros preferenciais do autor, que poderá ou não defini-los como seus 

metadados. Além de verificar o documento em si para apresentar sua sugestão de 

metadados, o sistema pode também verificar em seu banco de dados quais entre estas 

palavras, imagens ou sons são mais recorrentes entre os metadados já definidos, 

demonstrando assim que são de amplo interesse e utilização por seus usuários. E à 

medida que o texto sofrer atualizações, também poderão ser redefinidos seus metadados 

a partir de novas contagens. 

Uma segunda possibilidade semântica apresentada por Johnson é a comparação 

de padrões para apresentação de resultados de busca. O usuário pode selecionar um 

texto – como a obra A ordem do discurso, de Foucault – e solicitar ao sistema que 

identifique em seu banco de dados textos com o mesmo tipo de conteúdo. Ou seja, o 

sistema realizará a comparação de padrões – tendo como parâmetros itens mais 
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representativos – e apresentará o resultado sugerindo os textos que se aproximam do 

original solicitado, de acordo com seu nível de relevância (da maior quantidade de 

palavras representativas idênticas até o de menor quantidade). O próprio autor ressalta 

que esse é um método falho, afinal o sistema não compreende o conteúdo em si, ele 

apenas realiza contagens. Portanto, ainda será necessário o julgamento do leitor para 

identificar o que realmente lhe interessa dentro da seleção apresentada. A partir das 

escolhas dos usuários, o sistema poderá aprender e sofisticar a apresentação dos 

resultados. 

O que acabamos de descrever é um método para agregar documentos afins como 

forma de apresentação de resultados de pesquisas em banco de dados. Essa seria uma 

solução para apresentar de forma temporária resultados para o usuário solicitante. Mas 

através de agentes inteligentes automatizados esse processo pode acontecer mesmo 

quando o usuário não está conectado. É a solução da Janela Visão, trazida pela Apple 

através do software v-Twin, a qual é assim descrita por Johnson: 

 

O  usuário  solicita  ao  sistema  “localize   todos  os  documentos  em  meu  
disco   rígido   parecidos   com   este   documento”.   O   computador   decide  
então que documentos preenchem esse requisito e os põe na janela 
Visão. (Tecnicamente falando, põe na Visão cópias de cada 
documento,  ou  “atalhos”  para  eles;;  os  originais  permanecem  em  seus  
locais anteriores.) Em contraste com os resultados temporários de um 
pedido   de   “localizar   arquivo”,   a   janela   Visão   tem   o   que   os  
programadores  chamam  de  “persistência”.  Como  uma  pasta  comum,  a  
Visão permanece no nosso desktop até que a joguemos fora. Durante 
sua existência, o software v-Twin atualiza regularmente seus 
conteúdos sempre que surgem novos arquivos que correspondem ao 
pedido de pesquisa original (JOHNSON, 2001, p. 122). 

 

Naquele momento, a Apple pensou numa ferramenta para seu sistema 

operacional, que realizaria buscas no disco rígido de um computador pessoal. Tal 

funcionalidade é amplamente potencializada no ambiente de redes digitais. Após 

apresentar a solução da Apple, o autor ressalta a transformação paradigmática que 

poderá representar o abandono da lógica espacial da informação para uma lógica 

semântica: 

 

Desde a demonstração revolucionária feita por Doug Engelbart nos 
idos de 1968, as interfaces gráficas recorrem à lógica espacial como 
princípio organizacional básico. Um arquivo figurava em determinada 
pasta apenas porque fora posto lá. [...] O que a janela Visão faz de fato 
é dizer: por que não organizar o desktop segundo uma outra ilusão? 
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Em vez de espaço, por que não organizar em torno de significado? 
Talvez toda a ideia da existência dos documentos num lugar físico – 
numa pasta, digamos, ou no desktop – não passe de uma herança vazia 
das limitações do mundo real levada adiante desnecessariamente 
(JOHNSON, 2001, p. 124). 

 

Trabalhar a informação de forma semântica faz parte da ideia original de 

Vannevar Bush (1945) quando apresentou seu Memex e as  “trilhas  de  interesse”.  Para  

Bush, pensamos por associação, e a trilha do nosso pensamento deveria ser registrada, 

ou seja, em linguagem de programação, deveria ser persistente. Esse é um ponto ainda 

problemático para a navegação em hipertextos da web: o usuário constrói sua trilha com 

os textos escolhidos durante sua navegação e ao final acaba por perdê-la (o recurso 

“voltar”   é   limitado),   ou   seja,   não   consegue,   sem  um   recurso   extra   – como anotar em 

outro espaço – realizar novamente o mesmo percurso. Ao sair do ambiente web, sua 

trilha é apagada. Assim, acabamos utilizando outros recursos como salvar como 

favorito, anotar em algum lugar os links de interesse, o caminho percorrido, as 

associações pensadas naquela navegação, para uma posterior consulta.  

Após apresentar algumas soluções baseadas em agentes inteligentes 

automatizados, Johnson faz uma ressalva que consideramos importante colocar: a 

personalização pode trazer limitações. O autor trabalha com a ideia de que os agentes 

podem limitar seu acesso a informações novas. Ao identificarem um histórico de 

navegação, buscarão a personalização, mas essa revelará sempre as mesmas 

informações, com mesmo perfil, estreitando o acesso a novas visões. Percebemos esse 

perigo nos sistemas buscadores de informações com base web, como o Google. Sua 

lógica viciante é discutida na obra O filtro invisível, de Eli Pariser (2012), sobre a qual 

falaremos a seguir. 

Pariser   (2012)   discute   o   ambiente   que   chama   de   “bolha   dos   filtros”,   no   qual  

temos acesso a diversos serviços gratuitos na internet e em troca permitimos que sites 

como Facebook e Google tenham acesso aos nossos dados pessoais e realizem o 

rastreamento de nossas ações na rede. Quem já utilizou esses serviços, ou qualquer site 

de e-mail gratuito como Gmail ou Hotmail, percebe que os anúncios publicitários 

apresentados em sua tela geralmente relacionam-se com suas buscas mais recentes nos 

sites de buscas ou com os títulos das mensagens de e-mail enviadas e recebidas. Seria a 

estratégia de personalização da publicidade, buscando maximizar o retorno da 

mensagem direcionando-a para o público que supostamente está interessado no tema. 

Por exemplo: realizo uma busca no Google por hotéis em Fortaleza (CE-Brasil) e visito 
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alguns sites. Durante semanas após a busca, continuo visualizando em minha tela, em 

diferentes sites que costumo utilizar (como o Hotmail e o Google), anúncios do site 

Hoteis.com oferecendo ofertas de hotéis em Fortaleza. Como descreve Pariser, o 

problema não está apenas na personalização da publicidade, o que já se caracteriza 

como uma invasão de privacidade. A bolha dos filtros vai além, abarcando todo tipo de 

informação que buscamos na rede: 

 

A nova geração de filtros online examina aquilo de que aparentemente 
gostamos – as coisas que fazemos, ou as coisas das quais as pessoas 
parecidas conosco gostam – e tenta fazer extrapolações. São 
mecanismos de previsão que criam e refinam constantemente uma 
teoria sobre quem somos e sobre o que vamos fazer ou desejar a 
seguir. Juntos, mecanismos criam um universo de informações 
exclusivo para cada um de nós – o que passei a chamar de bolha dos 
filtros – que altera fundamentalmente o modo como nos deparamos 
com ideias e informações (PARISER, 2012, p. 14). 

 

Seu principal foco de análise está no site de buscas Google, que atualmente tem 

dominado o mercado de buscas online mundial. O Google utiliza vários sinalizadores 

para que seu algorítmico calcule o que indicar como melhores resultados para cada 

busca. Segundo comunicado da empresa realizado em dezembro de 2009, o Google 

utilizaria a partir de então 57 sinalizadores, entre eles o lugar de onde o usuário está 

conectado, o navegador que está utilizando e os termos que já havia pesquisado 

anteriormente. Através de reconhecimento do IP (número que identifica cada 

computador na rede) e do uso de cookies (softwares que registram o histórico de 

navegação), o Google saberia quem é você, do que você gosta, e até do que você está 

precisando. Você mesmo não sabe quem é, mas o Google saberia. E com base nesse rol 

de informações e probabilidades, ele lhe apresenta sites que reforçam seu pensamento 

político, sua religião, sua classe social, sem contradizer suas opiniões, sem lhe 

incomodar com informações novas difíceis de serem assimiladas. Os usuários estariam 

aceitando essa condição, segundo o autor, primeiro por desconhecimento, e segundo por 

comodidade,   pois   vivem   o   “colapso   da   atenção”   (estágio   avançado   da   “crise   de  

atenção”)  e  não  têm  tempo  a  perder.   

 

Quando deixados por conta própria, os filtros de personalização 
servem como uma espécie de autopropaganda invisível, doutrinando-
nos com as nossas próprias ideias, amplificando nosso desejo por 
coisas conhecidas e nos deixando alheios aos perigos ocultos no 
obscuro território do desconhecido (PARISER, 2012, p. 19). 
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A bolha dos filtros estaria, então, colocando-nos num círculo vicioso de acesso a 

informações sempre baseadas no nosso histórico, uma repetição infindável de nós 

mesmos. Isso limitaria nossa capacidade criativa, afinal ter contato com o novo é que 

nos faz pensar diferente, desafia e estimula a busca por soluções para voltarmos ao 

nosso estado de conforto mental. Se não saímos da zona de conforto, não há o que 

solucionar, não questionamos o mundo a nossa volta.  

Pensemos agora a bolha dos filtros aplicada ao ambiente acadêmico, que tem 

utilizado o Google na busca por novos e recentes artigos disponibilizados na rede. Se 

não temos conhecimento sobre um artigo em específico que buscamos, estamos 

simplesmente procurando o que haveria de mais novo, talvez nossa busca utilizando os 

sistemas de buscas online não seja produtiva. Além dos sistemas não conseguirem 

rastrear toda a rede, não acessando diversos sites em sua varredura, ainda temos o efeito 

bolha que nos apresentará mais do mesmo. Alguns poderão alegar que por isso os 

pesquisadores devem construir suas referências, direcionando-se a sites específicos em 

suas buscas, como de revistas científicas online, bibliotecas digitais de instituições 

reconhecidas, base de dados internacionais – em sua maioria com acesso restrito. Essa é 

a nossa solução atual, fundamentada na experiência analógica, em que temos um 

número limitado de instituições legitimando o que devemos ler. Mas quando pensamos 

na cultura digital, baseada nos movimentos de acesso livre a informação, percebemos 

que estamos limitados às mesmas prerrogativas do papel.  

Janet Murray é outra autora que defende a autonomia dos interatores. Ela afirma 

que  os  autores  digitais  devem  manter  o  espírito  hacker,  o  qual  “brinca”  com  a  máquina  

para ver do que ela é capaz. Nessa visão, não devemos pré-conceber que algo é 

impossível ou inadequado, mas nos aventurar em novas formas estéticas. A obra Hamlet 

no Holodeck (MURRAY, 2003) apresenta quatro propriedades essenciais do ambiente 

digital, os quais constituiriam um novo ambiente: procedimental, espacial, participativo 

e enciclopédico. Assim como fizemos com os cinco princípios de Manovich, vamos 

analisar cada uma destas propriedades de modo a contribuir para o entendimento das 

características do ambiente das redes digitais. 

 A linguagem computacional é construída a partir de procedimentos, ou seja, 

devem ser identificadas as regras exatas ou gerais de comportamento que descrevem 

qualquer processo, gerando assim os algoritmos que farão a máquina responder aos 

comandos. Murray (2003) apresenta então o conceito de autoria procedimental:  
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A autoria nos meios eletrônicos é procedimental. Autoria 
procedimental significa escrever as regras pelas quais os textos 
aparecem tanto quanto escrever os próprios textos. Significa escrever 
as regras para o envolvimento do interator, isto é, as condições sob as 
quais as coisas acontecerão em resposta às ações dos participantes. 
Significa estabelecer as propriedades dos objetos e dos potenciais 
objetos no mundo virtual, bem como as fórmulas de como eles se 
relacionarão uns com os outros (MURRAY, 2003, p. 149). 

 

A autora discute em sua obra a construção de narrativas em ambientes digitais. 

Mas poderíamos pensar também em conteúdo científico produzido sob as características 

da autoria procedimental? Como seria a automatização de processos para a realização 

das conexões entre os temas, e ao mesmo tempo o oferecimento de formas intuitivas 

para a criação de roteiros de leitura? Murray sinaliza que é preciso desenvolver um 

método concreto para a autoria procedimental, mas seus estudos são voltados para as 

narrativas ficcionais. Como seria então um método concreto para a autoria 

procedimental de gêneros da comunicação científica? Um ponto importante seria pensar 

no desenvolvimento desse método com base nos princípios da argumentação, de forma 

a manter a coesão e a coerência numa estrutura hipertextual. Seria preciso identificar 

como um sistema poderia auxiliar o cientista a produzir um texto multimodal, baseado 

em distribuição semântica, capaz de permitir que o interator mova-se no texto, 

escolhendo seus caminhos.  

Essa concepção de distribuição no espaço nos traz a segunda propriedade: 

espacial. Os ambientes digitais são navegáveis, ou seja, nos oferecem um espaço no 

qual podemos nos mover. Murray reforça, portanto, a concepção do espaço-informação. 

“Os  meios   lineares,   tais   como   livros   e   filmes,   retratam   espaços   tanto   pela   descrição 

verbal quanto pela imagem, mas apenas os ambientes digitais apresentam um espaço 

pelo  qual  podemos  nos  mover”  (MURRAY,  2003,  p.  84-85). Podemos descrever duas 

formas diferentes de navegação: a utilização dos links para acesso a novos espaços; e a 

utilização de sistemas de realidade virtual que simulam a movimentação do interator no 

ambiente reproduzido na tela.  

Para Murray, achamos os ambientes procedimentais atraentes não apenas porque 

eles exibem comportamentos gerados a partir de regras, mas também porque podemos 

induzir o comportamento. Eles reagem às informações que inserimos neles. Para a 

autora, a qualidade participativa da linguagem digital está relacionada à máquina, e não 

uma participação entre usuários. Por isso, o papel do autor seria pensar em roteiros 
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possíveis, esquemáticos o suficiente para serem facilmente assimilados e 

correspondidos, mas flexíveis o bastante para abrangerem uma maior variedade de 

comportamentos humanos (MURRAY, 2003, p. 84). 

Devemos pensar a leitura de conteúdos científicos como uma leitura orientada à 

ação, ou seja, o cientista tem em mente um objetivo que o faz buscar as informações 

necessárias para concretizá-lo. Não se trata de uma leitura de entretenimento, 

desprendida de finalidade, na qual o corpo encontra-se relaxado e absorto. Mas sim de 

uma leitura tensionada, em que o corpo permanece em alerta para grifar, copiar, 

escrever anotações laterais, realizar conexões mentais entre temas e objetos. A 

variedade de comportamentos humanos descritos por Murray que devem estar presentes 

nas narrativas digitais pode ser entendida, quando pensamos na construção de um 

ambiente participativo para conteúdos científicos, como a variedade de objetivos dos 

cientistas que os farão percorrerem caminhos espaciais e mentais diferentes na 

construção de seus hipertextos.  

 Por fim, temos a propriedade enciclopédica dos computadores, o que nos faz 

voltar à ideia da construção e alimentação de banco de dados e sua disponibilização em 

rede.  Murray  cunha  o  termo  “enciclopédico”  rememorando a capacidade de reunir todo 

o conhecimento humano, de forma organizada, num único objeto. Sabemos que a 

capacidade de armazenamento dos bancos de dados em rede e as formas de acesso aos 

seus conteúdos exigem um esforço muito menor que aquele dos livros impressos, o que 

nos faz investir no desenvolvimento de soluções cada vez mais produtivas. A 

capacidade enciclopédica da linguagem digital nos permite, também, pensar cada vez 

mais em conexões possíveis entre conteúdos, numa visão multidisciplinar. Em sua 

maioria, livros impressos sobre determinado tema científico tomam como base uma área 

do conhecimento: física, química, medicina, ciências sociais. Mas ao pensarmos num 

banco de dados científico, podemos imaginar um mesmo tema sendo apresentado em 

diferentes perspectivas, afinal diversas ciências estão se ocupando desse mesmo tema. 

Por   exemplo,   é   possível   pesquisar   artigos   científicos   com   o   tema   “nanotecnologia”, 

tendo como resultado artigos das áreas de biologia, medicina, direito, computação, 

afinal todas elas estão aplicando técnicas e conceitos relacionados ao tema. Acreditamos 

que a Ciência Aberta potencializa uma visão multidisciplinar da ciência, afinal, como 

afirmou Murray, “não acreditamos mais numa realidade singular, numa visão única e 

integradora do mundo, nem mesmo na confiabilidade de um só ângulo de percepção” 

(MURRAY, 2003, p. 159).  
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 Imaginamos duas analogias capazes de representar como produzimos um artigo 

científico considerando a lógica industrial e a lógica em rede, tendo em mente as 

qualidades descritas por Murray. O pensamento industrial seria hierárquico, em que 

partimos de uma contextualização macro até uma análise micro de nosso objeto de 

estudo. Vamos do geral ao particular. Essa estrutura pode ser representada pela analogia 

do Funil, como demonstrado na Figura 10. Pressupondo a leitura orientada a ação 

realizada pelos cientistas, a divisão do texto nas sessões próprias ao artigo científico 

facilitaria a identificação das informações de interesse, o que permite muitas vezes a 

busca por trechos em específico, e não necessariamente a leitura completa do artigo. 

Mas a lógica para sua construção seguiria uma estrutura linear. 

 
Figura 10 – Analogia do Funil 

 
  Fonte: Formulação da autora. 

 

 Tendo em mente a autoria procedimental sugerida por Murray, para um 

ambiente digital em rede com qualidades espaciais, participativas e enciclopédicas, 

imaginamos a analogia do Rizoma, apresentada na Figura 11. Nessa estrutura, não há 

linearidade, pois não há começo ou fim, centro ou periferia. Qualquer ponto estaria 

acessível a partir de qualquer outro ponto, numa rede infinita de hiperligações. O 

desafio da autoria procedimental está, portanto, na produção de um texto científico 

capaz de manter sua força argumentativa num ambiente rizomático, prevendo-se 

caminhos possíveis de argumentação a serem escolhidos pelo interator. A distribuição 

da informação no espaço não se dá de forma linear, mas aleatória. É preciso prever os 

mecanismos de participação do interator na construção do seu hipertexto, considerando-

se as várias hiperligações de uma rede enciclopédica.  



82 
 

 

 

Figura 11 – Analogia do Rizoma 

 
Fonte: Formulação da autora. 

 

 Além das propriedades do ambiente digital, Murray também apresenta três 

qualidades estéticas desses novos ambientes de produção: Imersão, Agência e 

Transformação. Podemos considerar como qualidades possíveis pelo uso de 

computadores, mas que acabam por formar expectativas nos interatores. 

 Por imersão podemos entender a sensação de estarmos envolvidos por uma 

realidade diferente, que se apodera de toda a nossa atenção, de todo o nosso sistema 

sensorial (MURRAY, 2003, p. 102). Diversos suportes podem ser considerados 

imersivos, por exemplo, o livro, com os constantes relatos de como passamos a não 

perceber mais o ambiente no qual estamos ao nos deixar absorver pela história ali 

contada (barulhos da rua, pessoas passando a sua frente ou mudanças climáticas como 

se  está  chovendo  ou  fazendo  sol).  É  o  que  Murray  ressalta  quando  fala  de  “tecnologias  

transparentes”: 

 

Finalmente, toda tecnologia bem-sucedida para contar histórias torna-
se   “transparente”:   deixamos   de   ter   consciência   do   meio   e   não  
enxergamos mais a impressão ou o filme, mas apenas o poder da 
própria história. Se a arte digital alcançar o mesmo nível de 
expressividade desses meios mais antigos, não mais nos 
preocuparemos com o modo pelo qual estaremos recebendo as 
informações. Apenas refletiremos sobre as verdades que ela nos contar 
sobre nossas vidas (MURRAY, 2003, p. 40). 
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 No caso de conteúdos científicos, não será o poder da própria história que fará a 

tecnologia tornar-se transparente, mas seu poder pragmático. O reconhecimento de sua 

utilidade refletindo diretamente na produtividade do trabalho de pesquisa poderá tornar 

a leitura em ambientes digitais em rede tão ou mais utilizada em relação à leitura de 

materiais em suportes impressos, hoje tidos como preferenciais.  
Agência é a capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver os 

resultados de nossas decisões e escolhas (MURRAY, 2003, p. 127). Por agência, 

podemos entender a qualidade da resposta dada pelo computador aos comandos do 

interator. Por exemplo, selecionar um arquivo para visualização através do duplo clique 

e rapidamente seu conteúdo ser apresentado na tela. Está relacionado à capacidade de 

cálculo da máquina para apresentação dos resultados. Para Murray, ao invés de falarmos 

de   “interatividade”,   devemos   falar   em “agência”,   ou   seja,   oferecer   mecanismos   de  

participação significa prover poder de agência ao interator. 

A terceira qualidade dos ambientes digitais é a Transformação. Os computadores 

oferecem incontáveis maneiras para mudanças de formas (MURRAY, 2003, p. 153). 

Pensemos a transformação possível de conteúdos científicos que, ao serem analisados 

por novos olhares de diferentes atores, ganham vida nova, transformando-se em outros 

artigos, resenhas, livros, teses. É algo inerente às linguagens digitais a facilidade de 

reapropriação dos conteúdos e sua transformação em algo novo. Sobre isso, falaremos 

no item seguinte, quando discutiremos a lógica de produção na Sociedade em Rede e 

suas potencialidades colaborativas. 

  

2.2 COLABORAÇÃO ENTRE CIENTISTAS 

 

 Estão entre os benefícios de viver numa sociedade conectada em rede o de poder 

compartilhar informações e colaborar em atividades de interesse de uma forma simples, 

rápida, utilizando recursos automatizados. A história da comunicação científica 

apresentada em nossa primeira seção demonstra o esforço dos cientistas em criar 

mecanismos para a circulação do conhecimento produzido, entre eles os periódicos e as 

bibliotecas. Agora, alcançamos uma nova etapa, propiciada pelas redes digitais de 

comunicação, que nos trazem outro ambiente de comunicação com potencialidades para 

uma produção colaborativa, tendo como exemplo as infraestruturas de plataformas 

digitais. Como o objetivo desse trabalho é discutir uma plataforma de Ciência Aberta, 
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conceito que assume como uma das suas principais características que a ciência mundial 

pode ser colaborativa, abordamos então o tema da colaboração entre cientistas. 

A criação dos primeiros periódicos científicos como esforço de comunicação 

realizado pelos cientistas poderia indicar que se preocupam em colaborar entre si para a 

construção do conhecimento. Poderíamos dizer então que comunicação e colaboração 

estariam diretamente ligadas à produção do conhecimento? Por que interessaria aos 

cientistas colaborarem entre si? 

Para entender como o conhecimento científico é gerado e depois apropriado pela 

sociedade, o sociólogo Bruno Latour (2000) propõe a análise dos conhecimentos 

científicos não a partir de suas conclusões (a premissa dada), mas a partir de seu 

nascimento. Assim, o estudo partiria das condições nas quais o conhecimento foi 

gerado: o ambiente do laboratório, as conversas entre os cientistas, a comunicação de 

partes da pesquisa e suas refutações, os experimentos fracassados, as pressões políticas, 

econômicas e sociais envolvidas.  

Ao localizar a produção da ciência na prática social, e não como um ato isolado 

em laboratório, vislumbram-se muitos outros fatores capazes de influenciar nas decisões 

que culminarão nos resultados da pesquisa. Tais fatores podem também auxiliar na 

compreensão das razões que levam os cientistas a colaborarem entre si e a entender qual 

o papel da comunicação na produção do conhecimento.  

Primeiro, o que entendemos como colaboração entre cientistas? Podemos 

considerar diferentes níveis de colaboração, partindo de um nível mais elementar como 

o da leitura de textos publicados – para uso como referência – quando não há contato 

direto entre os pesquisadores; até um nível mais alto, quando os pesquisadores 

conversam sobre suas experiências em andamento, discutem princípios e teorias a serem 

considerados, publicam juntos os resultados da pesquisa através de artigos em coautoria. 

Podemos apontar algumas atividades da prática científica que envolvem colaboração: 

formação de colégios invisíveis, em que pesquisadores conversam, trocam mensagens, 

compartilham textos e solicitam opiniões sobre os trabalhos em andamento; relação 

orientador-orientando; grupos de pesquisa, colegas de laboratório ou colegas de turma 

em programas de pós-graduação, que opinam nos trabalhos em andamento. 

 Esses exemplos estão diretamente ligados a relacionamentos interpessoais 

construídos pelos pesquisadores, ou seja, a colaboração ocorreria em nível pessoal, 

muitas vezes a partir de encontros físicos, entre pesquisadores que convivem na mesma 

universidade ou centro de pesquisa, ou que costumam se encontrar em eventos 
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científicos. A comunicação seria principalmente informal, realizada de forma oral 

(conversas) ou por troca de textos, muitas vezes em formato eletrônico (e-mails e listas 

de discussão).  

 A produção de trabalhos publicados em coautoria é o dado objetivo mais 

utilizado pelas pesquisas sobre colaboração entre cientistas, que vêm demonstrando o 

aumento   dessas   publicações.   No   artigo   “Coautoria   como   indicador   de   redes   de  

colaboração   científica”   (CAREGNATO   e   MAIA,   2008)   as   autoras   apresentam   as  

conclusões de vários pesquisadores sobre o tema, assim resumindo: 

 

Os resultados desses estudos revelam que as colaborações entre 
autores têm aumentado em todas as disciplinas. Entretanto, o grau de 
colaboração difere entre elas; ou seja, nas ciências naturais, por 
exemplo, não só o número de artigos em coautoria como o número de 
autores por artigo é maior do que nas ciências sociais (MEADOWS, 
1999; YOSHIKANE e KAGEURA, 2004; KATZ e MARTIN, 1997). 
Os estudos sobre coautoria e colaboração mostram que geralmente 
trabalhos teóricos geram artigos com menos autores do que aqueles de 
natureza experimental (CRONIN, 2005; KATZ e MARTIN, 1997). 
Além disso, demonstram que os trabalhos cooperativos internacionais 
têm maior impacto e visibilidade (GLANZEL, 2002), e que a 
colaboração aumenta a produtividade dos pesquisadores (CRONIN, 
2005; LEE e BOZEMAN, 2005).   (CAREGNATO e MAIA, 2008, p. 
20). 

 

 A colaboração demonstrada pelas publicações em coautoria não representa, 

entretanto, o total das atividades colaborativas envolvidas numa pesquisa, visto que 

muitas vezes se dão informalmente, não chegando a gerar um documento específico.  

 Podemos perceber, assim, que para haver colaboração entre os cientistas é 

necessário que eles se comuniquem. Mas tal comunicação configura-se, muitas vezes, 

pela informalidade, dentro de um círculo restrito de pessoas de confiança. É aqui onde 

encontramos um nível mais alto de colaboração. Outros espaços formais de 

comunicação científica, como eventos e periódicos, teriam como função principal 

comunicar resultados, apresentando o Estado da Arte. Nesses espaços haveria um nível 

mais elementar de colaboração, visto que os participantes têm menos oportunidades de 

realizar suas intervenções ou considerações.  

 Assim, temos que a comunicação faz parte do esforço da pesquisa, estando 

diretamente ligada a produção do conhecimento. Ciente que tal produção se dá como 

prática social, construção coletiva, têm-se nas atividades colaborativas oportunidades de 
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troca de conhecimentos, de experiências, de opiniões capazes de mudar os rumos e os 

resultados da pesquisa.  

 Entretanto, o tema da colaboração nos traz um questionamento caro à 

comunidade científica: a questão da autoria. Quando são produzidos documentos como 

artigos ou relatórios, os participantes da pesquisa são citados, de modo a conferir-lhes 

os bônus da autoria. Mas quando a colaboração se dá apenas em âmbito informal, fruto 

de conversas e troca de mensagens, o cientista que propôs a pesquisa coloca-se como 

único autor, citando os colegas, muitas vezes, somente entre seus agradecimentos. É o 

que acontece, geralmente, na produção de teses de doutorado, em que o doutorando 

deve produzir um documento de autoria única, mas que ao longo do percurso recebeu a 

colaboração de vários autores, como seu orientador, colegas de turma, entre outros. 

Então, por que colaboramos com outras pesquisas mesmo sabendo que não seremos 

reconhecidos como coautores? Vamos apresentar alguns argumentos capazes de dar 

pistas das razões que levam um cientista a colaborar com outros em atividades de 

pesquisa. 

 Um argumento muito utilizado é o da intenção dos cientistas em contribuir para 

o progresso da ciência, posicionando-se como um intelectual altruísta que busca o 

desenvolvimento da humanidade. De visão positivista, esse foi o posicionamento 

adotado por Merton quando sugeriu suas quatro normas básicas do trabalho científico: 

universalismo, sentido de comunidade, desprendimento e ceticismo organizado. 

 Contudo, a atividade científica está cada vez mais inserida na lógica econômica 

capitalista, com investimentos públicos e privados que exigem retorno. Para realizarem 

suas pesquisas, e manterem-se como profissionais da ciência, os pesquisadores precisam 

de financiadores. A decisão de um financiador poderá basear-se em dois campos de 

informações: perspectivas de retorno com os resultados da pesquisa e competência do 

pesquisador e/ou da equipe para alcançar os objetivos propostos. Para atender a esses 

critérios, a colaboração coloca-se como excelente caminho, auxiliando na construção do 

currículo e da reputação do pesquisador, bem como na identificação de oportunidades 

de pesquisa.  

 Em todas as etapas de formação de um cientista – desde sua graduação até a 

inserção em grupos de pesquisa e programas de pós-graduação - é possível visualizar a 

importância de gerar e manter uma rede de colaboradores de alto nível para a 

identificação de oportunidades de pesquisa, desenvolvimento de trabalhos em coautoria 

e circulação de informações. Não se trata, portanto, de uma atividade altruísta, mas do 
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reconhecimento de que juntos podemos mais e melhor. Os pares colaboram a partir da 

percepção do benefício mútuo, aumentando assim a qualidade da informação, os 

resultados da pesquisa e a própria reputação do pesquisador.  

 Outra forma de buscar entender a colaboração entre os cientistas pode estar no 

comparativo entre a cultura hacker4 e a cultura científica. Em Homesteading the 

Noosphere (RAYMOND, 2000), o autor apresenta como uma das motivações do 

trabalho hacker o desejo em construir entre os pares (outros hackers) uma boa 

reputação,  alcançando  o  status  de  “guru”.  Os  hackers  aceitariam  participar  do  “jogo da 

reputação”.   Ele   seria   reconhecido   por   sua   dedicação   e   pela   qualidade   de   suas  

contribuições e assim conquistaria alto prestígio, o que seria uma boa forma de atrair a 

atenção e a cooperação de outros, mantendo um círculo virtuoso de valorização do seu 

trabalho.  

 Podemos ver esse mesmo círculo virtuoso no trabalho científico, baseado no 

reconhecimento entre os pares, na circulação de informações e na conquista de alto 

prestígio que poderá lhe render equipes talentosas e financiamentos para a pesquisa. A 

colaboração estaria na base do trabalho hacker e também do trabalho científico, 

agregando valor àqueles capazes de manter boas redes de colaboração. O 

reconhecimento dessa lógica de produção das publicações científicas é discutida 

também na obra Para uma Ciência Aberta (CARDOSO, 2012):  

 

Ao contrário da lógica da maioria das publicações, os cientistas não 
esperam obter recompensas financeiras pelos artigos publicados, mas 
antes compensações de caráter simbólico, designadamente 
reconhecimento pelos pares, progressão na carreira, financiamento 
para futuros projetos de investigação, entre outros. A compensação 
pela publicação de artigos baseia-se não em royalties ou direitos de 
autor, mas no prestígio de publicarem em revistas com impacto na sua 
área (CARDOSO, 2012, p. 10). 

 

 A comparação entre valores hackers e valores da comunidade científica 

aparecem também na obra A ética dos hackers e o espírito da era da informação 

(HIMANEN, 2001), a qual toma como referência o clássico livro de Marx Weber A 

ética protestante o espírito do capitalismo (WEBER, 1920). Enquanto Weber analisou 

os valores protestantes relacionados ao trabalho, ao dinheiro e ao uso do tempo para 

                                                 
4 O termo hacker muitas vezes é associado a valores negativos. Entretanto, em sua origem, designa os 
aficionados por computadores que trabalham pelo prazer de demonstrar suas habilidades em 
programação. Para diferenciar daqueles que usam suas habilidades para cometer crimes na rede, foi 
criado o termo cracker. 
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identificar o ambiente de nascimento do capitalismo na Inglaterra e na Alemanha; 

Himanen identificou na ética dos hackers um novo espírito, que traz outra forma dos 

homens pensarem o trabalho, o dinheiro e o uso do tempo, fazendo surgir o espírito da 

era da informação (pós-capitalista).  

 O autor relaciona a ética protestante do trabalho aquela ensinada nos 

monastérios, sob a rígida hierarquia, sem questionar o intuito do trabalho, devendo 

realizá-lo simplesmente porque é seu dever. A ética hacker do trabalho estaria 

relacionada à atividade laica das academias científicas, em que eram valorizados os 

questionamentos, a paixão em aprender e compartilhar conhecimento. No capitalismo, 

trabalhar seria uma obrigação. Na era da informação, trabalhar pode ser uma diversão.  

 O autor reforça o que estabelece a Lei de Linus, postulada por Linus Torvalds, 

pai do Linux, primeiro software livre produzido em colaboração, e apresentada no 

Prólogo da obra pelo próprio Linus. A lei estabelece que todas as nossas motivações 

podem ser agrupadas em três categorias básicas: sobrevivência, vida social e 

entretenimento. Iríamos passando de uma para a outra, como num processo evolutivo, 

indo de uma fase para a próxima. Como sobrevivência, temos o sustento do indivíduo e 

de sua família – precisamos morar, comer, vestir. Quando alcançamos o estágio da vida 

social, nos importa o reconhecimento pelos outros, levando a valorizar atividades que 

confiram status. Por fim, evoluímos para a fase do entretenimento, quando o que 

importa é gostar de fazer o que se está fazendo, trabalho e diversão se misturam, não é 

mais necessário dividir o tempo entre as atividades. Estaríamos num ambiente de 

abundância (ou na sociedade pós-escassez), em que não seria mais necessário lutar pela 

sobrevivência e nossa vida social giraria em torno do próprio trabalho. Entretenimento 

seria algo intrinsecamente interessante e capaz de propor desafios. Himanen depois 

substitui  entretenimento  por  “paixão”:  os  hackers  seriam  apaixonados  pelo  que  fazem  e  

acreditam que esse sentimento bom pode ser compartilhado. 

 Essa forma de encarar o trabalho se reflete também na relação dos hackers com 

o   tempo,   levando   ao   segundo   capítulo   da   obra   intitulado   “O   tempo   é   dinheiro?”.  No  

capitalismo protestante, foi abandonada a auto-organização que cada indivíduo poderia 

realizar de seu tempo: a noite passou a ser o que restava do dia de trabalho; o fim de 

semana, o que restava da semana; a aposentadoria, o que restava da vida. No centro da 

vida, estaria a regularidade repetida do trabalho, que organiza todos os demais usos do 

tempo.  
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 Na versão hacker de tempo flexível, as diferentes dimensões da vida – entre 

trabalho, família, amigos, hobbies – se combinariam com menor rigidez, não colocando 

o trabalho no centro do mapa. De um ponto de vista histórico, essa liberdade para auto-

organizar seu próprio tempo era encontrada na Academia, quando Platão defendia que 

uma  pessoa   livre  precisa   ter  “tempo  em  abundância”   – seu tempo deve lhe pertencer. 

Não ter a honra de dispor do seu próprio tempo era algo associado ao estado de 

escravidão. Convenhamos que hoje não encontramos tão livre o uso do tempo pelos 

acadêmicos, que correm contra o tempo para cumprir prazos, burocracias, exigências. O 

trabalho   ocupa   horários   “flexíveis”,   mas   que   acabam   por   representar   um   estado  

constante de alerta.  

 A segunda parte da obra analisa a ética do dinheiro, importante fator 

motivacional do capitalismo que estaria sendo pensado de uma nova forma na era da 

informação. Considera que a nova economia fortalece a posição do dinheiro, reforçando 

a ideia de propriedade, tão essencial para o velho espírito capitalista, estendendo-a 

também à informação. Na economia da informação, as empresas conseguiriam alcançar 

lucros ao tentarem ser proprietárias da informação através de patentes, marcas 

registradas, copyrights, direitos de autor. 

 A ética hacker – originária dos programadores de computador – está baseada no 

aberto, no acesso livre. Acreditam que a informação constitui um bem extraordinário, 

sendo seu dever de natureza ética compartilhar sua competência e perícia criando 

softwares gratuitos. Numa analogia histórica, relaciona a ética capitalista ao monopólio 

do conhecimento praticado pelos monastérios na Idade Média e a ética hacker à cultura 

científica do Renascimento baseada na livre circulação.  

 Entretanto, compartilhar conhecimento não teria somente um valor ético. Há a 

satisfação pessoal do hacker em ser reconhecido no seio de uma comunidade que divide 

sua paixão – seus pares – assim como acredita acontecer com os cientistas no meio 

acadêmico. Mais importante do que dinheiro seria o reconhecimento entre os pares. Para 

os hackers, o fator organizativo básico da vida não é o trabalho ou o dinheiro, mas sua 

paixão e seu desejo de criar algo que seja, do ponto de vista social, valioso. 

 Sua constante comparação entre a ética hacker e a atividade científica chega a 

uma importante constatação: o principal dilema ético das empresas da nova economia 

da informação consistiria que o êxito capitalista somente é possível enquanto a maioria 

dos cientistas continuem compartilhando seus conhecimentos. Somente enquanto se 

tenha acesso livre ao saber científico, os acréscimos complementares que se façam na 
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informação coletiva poderão levar a benefícios individuais. Esse paradoxo se deve ao 

fato de que a sociedade em rede depende do conhecimento científico compartilhado. 

Receber informação produzida por outra pessoa e ao mesmo tempo ocultar a informação 

produzida por si mesmo traz um dilema ético. E esse dilema piora com o progresso da 

era da informação, visto que grande parte do valor dos produtos deriva de pesquisas 

subjacentes.  

 Ao tratar do modo capitalista de produção, o autor cita o ensaio The Cathedral 

and the Bazaar (RAYMOND, 1997), em que define a diferença entre o modo aberto de 

produção utilizado no desenvolvimento do Linux e o modo fechado de produção 

utilizado pela maioria das empresas através da analogia entre o processo de construção 

de uma catedral e o funcionamento de um bazar. Raymond chama a atenção para a 

inovação   social   trazida   pelo  modo   “bazar”.   Enquanto   uma   catedral   é   construída   com  

base em planejamento prévio, equipe reduzida, responsáveis por cada etapa, hierarquias 

e poderes, permitindo sua contemplação apenas quando concluída; no modo bazar as 

ideias são compartilhadas para que se coloquem a prova desde o início. A 

multiplicidade de pontos de vista é importante: quando as ideias se disseminam 

amplamente desde o estágio inicial, podem contar com as contribuições de visões 

externas e das críticas de terceiros. Já no modo catedral, ao apresentar-se em sua forma 

acabada, não se pode mais mudar seus fundamentos.  

 No bazar, as pessoas procuram adotar diferentes enfoques, e quando alguém tem 

uma boa ideia, os outros a adotam e constroem suas próprias ideias baseando-se nesse 

pilar. O ponto inicial do trabalho pode ser apenas um problema ou uma meta, mas 

geralmente seu proponente oferece também uma solução inicial (versão 0.1.1). Através 

de um sistema aberto de produção, quem recebe essa informação tem o direito de 

utilizar, provar e desenvolver a solução livremente, pois a fonte está disponível. As 

únicas obrigações é transmitir os mesmos direitos nas versões refinadas (0.1.2) e que os 

envolvidos  no  desenvolvimento  sempre  sejam  citados.  O  proponente  inicial  não  é  “dono  

da  ideia”,  não  há  essa relação de propriedade. Seu interesse é ser reconhecido por seu 

trabalho e alcançar uma solução valorizada socialmente. 

 Analisando o modelo de aprendizagem coletiva utilizada pelos hackers, 

Himanen (2001) propõe  a  criação  de  uma  “Academia  Rede”,  na  qual  todos  os  materiais  

de estudo estariam disponíveis para qualquer uso, crítica e desenvolvimento. Os 

membros da rede seriam motivados por suas paixões e pelo reconhecimento dos pares 

por suas contribuições. Uma leitura do material no estilo hacker – com o propósito de 
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criticá-lo e melhorá-lo (ou seja, na perspectiva de fazer algo para contribuir com a rede) 

seria muito mais propícia ao aprendizado que a atual tendência da leitura sem 

colaboração. Sua proposta é unir na Academia Rede desde o estudante principiante até o 

pesquisador de maior destaque em sua área. Todas as contribuições retornariam para a 

rede, ampliando a inteligência coletiva.  

 Ao considerar que todos podem contribuir nos alinhamos ao pensamento de 

Jenkins (2009), o qual descreve um cenário midiático baseado principalmente na 

produção de conteúdo pelo povo, o que chama de uma nova cultura popular. Ela não é 

mais produzida e transmitida pela mídia de massa (característica do século XX), mas 

pode ter como base criativa os produtos da grande mídia, que são reapropriados e 

resignificados diante da facilidade de manipulação dos objetos digitais. A cultura da 

convergência tem como base a linguagem digital em rede, que permite a qualquer um 

produzir conteúdo, compartilhar e participar, fazendo convergir para o ambiente em 

rede as diferentes formas culturais de expressão. Seu principal exemplo é a cultura de 

fãs, que produz novas histórias ficcionais a partir do universo criado pelo autor original 

da obra. São milhares de adolescentes em todo o mundo que escrevem histórias 

baseadas, por exemplo, no universo ficcional de Harry Porter, criando novos 

personagens, apresentando novos pontos de vista sobre um acontecimento, tentando 

desvendar mistérios não esclarecidos pela obra original. Além de escreverem, eles 

compartilham em rede, solicitando que suas histórias sejam lidas e comentadas, 

ganhando assim circulação, visibilidade, reconhecimento e, muitas vezes, ajuda para 

tornar sua escrita mais refinada. Mais do que adolescentes buscando integrar-se a um 

grupo, temos na lógica de produção em rede a formação de Comunidades de 

Conhecimento: 

 
[...] novas formas de comunidade estão surgindo: essas novas 
comunidades são definidas por afiliações voluntárias, temporárias e 
táticas, e reafirmadas através de investimentos emocionais e 
empreendimentos intelectuais comuns. Os membros podem mudar de 
um grupo a outro, à medida que mudam seus interesses, e podem 
pertencer a mais de uma comunidade ao mesmo tempo. As 
comunidades, entretanto, são mantidas por meio da produção mútua e 
troca recíproca de conhecimento (JENKINS, 2009, p. 57). 

 
 
 As comunidades de conhecimento podem assumir diferentes objetivos, mas sua 

formação está  sempre associada ao compartilhamento de informações. Podem ser mães 

trocando experiências sobre a criação de seus filhos, pacientes de câncer discutindo 
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tratamentos médicos, cientistas analisando em conjunto dados produzidos em vários 

laboratórios. Seus participantes não precisam, necessariamente, serem experts ou terem 

alguma formação específica. Simplesmente compartilham o que sabem e constroem 

juntos seus conhecimentos. Segundo Walsh, nossas suposições tradicionais sobre 

expertise estão se desfazendo, ou pelo menos se transformando, por meio dos processos 

mais abertos de comunicação. O paradigma do expert exige um corpo de conhecimento 

limitado que um indivíduo possa dominar. As questões que se desenvolvem numa 

inteligência coletiva, entretanto, são ilimitadas e profundamente interdisciplinares; 

deslizam e escorregam através de fronteiras e induzem o conhecimento combinado de 

uma comunidade mais diversa (apud JENKINS, 2009, p. 87). 

 Jenkins concorda com Pierre Lévy quando descreve a cultura da convergência 

como uma cultura que potencializa o desenvolvimento da inteligência coletiva. 

Entretanto, tem o cuidado de ressaltar que Lévy faz algumas distinções, como entre 

conhecimento compartilhado e inteligência coletiva: 

 
Lévy traça uma distinção entre conhecimento compartilhado – 
informações tidas como verdadeiras e conhecidas pelo grupo inteiro – 
e inteligência coletiva – a soma total de informações retidas 
individualmente pelos membros do grupo e que podem ser acessadas 
em resposta a uma pergunta específica. [...] Apenas certas coisas são 
do conhecimento de todos – coisas de que a comunidade precisa para 
sustentar sua existência e alcançar seus objetivos. Todo o 
conhecimento restante é retido por indivíduos que ficam a postos para 
compartilhar o que sabem quando surge a ocasião (JENKINS, 2009, p. 
57). 

 
 
 Podemos exemplificar essa diferença no ambiente de produção de conhecimento 

científico. A participação de um cientista num grupo de pesquisa pressupõe que ele 

compartilhe um rol de conhecimentos com seus pares, entre teorias e métodos 

pertinentes à sua área de estudos. Seriam as informações tidas como verdadeiras e 

conhecidas pelo grupo inteiro. Mas cada cientista individualmente tem sua própria 

história intelectual, com referências e raciocínios desenvolvidos ao longo de sua 

trajetória, que formarão sua inteligência pessoal. Essa inteligência poderá ser acessada 

pelos outros membros do grupo em resposta a uma pergunta específica, direcionada 

àquele cientista ou ao grupo como um todo, sendo pressuposto de sua participação no 

grupo ter a disponibilidade para compartilhar seus conhecimentos.  

 O exemplo faz parte da cultura científica, que mantém em suas raízes a 

formação de comunidades de conhecimento. A diferença agora é a abrangência 
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alcançada com a conexão em rede e a redução do tempo para compartilhamento do 

conhecimento, o que potencializaria a atuação da inteligência coletiva. Podemos 

disponibilizar na rede mundial de computadores um artigo científico, o qual se tornará 

acessível no momento de publicação (relação espaço-tempo traduzida em mundo-

agora). Um cientista lê o conteúdo e sente a necessidade de realizar alguns 

questionamentos ao seu autor, o qual informou seu e-mail para contato. Através da troca 

de e-mails, a inteligência coletiva foi acionada, buscando responder a perguntas 

específicas. Isso não ocorria antes da conexão em rede? Sim, no meio científico ocorria, 

mas em menor escala, dependendo da disponibilização de um endereço de 

correspondência (muitas vezes não informado nos artigos), dentro de um tempo e um 

espaço presos ao material impresso, tanto para circulação do conhecimento produzido 

quanto para envio de uma correspondência questionadora. A facilidade e 

instantaneidade do e-mail e dos sistemas de redes sociais fazem crescer a inteligência 

coletiva, que parece muito mais próxima de nossa realidade e acesso. 

 Entendemos, assim, que acionar a inteligência coletiva depende do interesse em 

participar dos interlocutores. O primeiro deve levantar questionamentos e o segundo 

precisa se disponibilizar a responder. Para isso, não basta que o sistema ofereça as 

ferramentas, é preciso desenvolver uma cultura participativa. Jenkins fala da diferença 

entre interatividade – a qual se refere ao modo como as novas tecnologias foram 

planejadas para responder ao feedback do consumidor, com o designer determinando o 

que se pode fazer num ambiente interativo – e participação, a qual é moldada pelos 

protocolos culturais e sociais (JENKINS, 2009, p. 189). Um cientista somente lançará 

sua pergunta na rede se ele reconhecer que integra uma cultura de participação na qual 

seus pares estariam receptivos a questionamentos e que ele receberá respostas. 

 Shirky (2011) busca apresentar esse cenário de emergência da participação nas 

mídias sociais. O argumento base defendido pelo autor é que a vontade de participar, de 

sentir-se importante como indivíduo e como integrante de um grupo socialmente 

relevante, sempre existiu. A diferença é que as ferramentas de comunicação 

desenvolvidas no século XX não permitiam colaboração, mas estimulavam isolamento. 

As mídias sociais do século XXI tornaram-se o meio e representam a oportunidade para 

extravasar os velhos motivos que nos faz voltar a ter uma cultura participativa. Estes são 

os conceitos trabalhados em sua análise: meios, motivos, oportunidades e cultura. 

 Os meios – ou seja, as mídias sociais – permitem agora a inclusão do amador. 

Essa é a principal revolução, segundo Shirky. As mídias de massa estavam atreladas a 
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uma Economia Gutenberg, dependente do trabalho em equipe e com alto grau de 

gerenciamento e riscos. A mídia era produzida por profissionais dentro de complexas 

organizações, tanto privadas quanto públicas. Agora, não precisamos mais pedir 

permissão ou aprovação de ninguém para tornar algo público. A mídia é produzida por 

amadores, dentro de mídias sociais, as quais oferecem duas importantes características: 

acessibilidade e permanência. Acessibilidade significa que outras pessoas podem ler o 

que alguém escreve, e permanência se refere à duração de determinado texto escrito 

(SHIRKY, 2011, p. 34). O que antes estava na esfera do privado, com acesso restrito 

(seu círculo de ouvintes) e duração momentânea (quem estivesse lhe ouvindo naquele 

momento); ganha escala pública, com acesso global e permanência ilimitada. 

 As mídias sociais, ou seja, mídias produzidas pelo conjunto da sociedade, estão 

disponíveis para todos. E cada um tem a oportunidade de criar ou adaptar seus usos para 

seus propósitos. É o que vem fazendo os cientistas blogueiros. Os criadores do sistema 

que permite a confecção de blogs não poderiam imaginar os diferentes usos que a 

sociedade faria de seu mecanismo. Os blogs se tornaram a forma mais simples de 

publicação na rede devido à generosidade de programadores que tornaram o trabalho 

fácil  o  bastante  para  amadores.  Quanto   a   “produtores  de  conteúdo  público”,  podemos  

considerar os cientistas como amadores, afinal, na lógica das mídias do século XX, para 

comunicar suas pesquisas para um público mais amplo (além dos pares), dependiam de 

jornalistas e assessorias de imprensa das suas instituições de pesquisa. Essa estrutura 

profissional, obviamente, ainda é bastante útil, entretanto não é mais a única. Os 

próprios cientistas divulgam suas pesquisas na rede utilizando blogs e redes sociais, 

trazendo a comunicação científica para a cultura da participação. Os cientistas 

participam do processo e chamam o público para participar também, abrindo espaço 

para comentários em seus blogs e disponibilizando publicamente seu endereço de e-

mail. 

 Seguindo o raciocínio de Shirky, por que os cientistas estão preocupados agora 

em inserir-se numa cultura participativa publicando suas pesquisas em blogs e redes 

sociais? Na verdade, as motivações não mudaram. Os cientistas sempre se interessaram 

em divulgar suas pesquisas, instituindo desde o princípio das sociedades científicas os 

mecanismos de comunicação que poderiam ajudá-los a disseminar os conhecimentos. 

De forma geral, Shirky defende que as pessoas têm motivações intrínsecas e extrínsecas 

e trabalha em seu livro com o exemplo de um experimento na área de psicologia: 
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Motivações intrínsecas são aquelas nas quais a própria atividade é a 
recompensa. No caso do Soma, os participantes que permaneceram 
trabalhando no quebra-cabeça durante o intervalo estavam claramente 
motivados pela satisfação que adviria de conseguir montá-lo. 
Motivações extrínsecas são aquelas nas quais a recompensa por fazer 
algo é externa à atividade, e não a atividade em si. O pagamento é o 
caso clássico de motivação extrínseca, razão pela qual os participantes 
foram pagos para reunir as formas (SHIRKY, 2011, p.68). 
 
 

 As motivações intrínsecas são as mais valorizadas entre os cientistas, que 

mantêm entre seus princípios morais o desprendimento para o desenvolvimento da 

ciência, o bem maior almejado. Além desse alto valor público e socialmente valorizado, 

outros motivos intrínsecos são visualizados pelos cientistas, como o reconhecimento 

público da sua pesquisa e do seu esforço intelectual; e o recebimento de contribuições 

através do debate público para o avanço das pesquisas. Essas motivações intrínsecas se 

fazem presentes em qualquer processo de comunicação, o que inclui agora aproveitar as 

novas possibilidades das mídias sociais. Como dito anteriormente, as motivações são as 

mesmas, os meios é que mudaram.  

 E podemos acrescentar motivações extrínsecas também para publicar um blog, 

decorrentes da visibilidade alcançada: receber convites para palestras e cursos sob 

remuneração; incluir esse trabalho de difusão em seu currículo acadêmico; conquistar 

bolsistas para suas pesquisas. Tantos outros motivos poderão surgir assim como tantos 

outros usos para um blog poderão ser desenvolvidos por cientistas e amadores de todo o 

mundo. 

 Shirky (2011) também apresenta os estudos de motivações intrínsecas que 

relatam dois desejos relacionados à cultura da participação: desejos de autonomia 

(decidir o que fazer e como fazer) e competência (ser bom naquilo que fazemos). 

Podemos associar estas ideias aos cientistas blogueiros, que revelam seu desejo de 

autonomia dos intermediários da comunicação científica (editores, revisão pelos pares, 

jornalistas) e a vontade de ter sua competência reconhecida por um público mais amplo 

(ser bom em sua atividade científica, e não necessariamente em manter um blog). Eles 

podem até ser vistos como amadores em seu trabalho como blogueiros, mas são 

profissionais em sua atividade científica. Inclusive, a aparência amadora e a linguagem 

mais informal do blog, segundo Shirky, podem ser um convite à participação. Ele usa 

em seu livro uma analogia interessante:  
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Como analogia, considere os tipos de cozinhas vistos em fotos de 
revistas de decoração, desenhados para serem perfeitos, com um lugar 
para cada coisa, e cada coisa em seu lugar. Minha cozinha não é 
assim. (Talvez a sua também não seja). Mas, se você fosse um 
convidado num jantar, é bem provável que não ousasse pisar numa 
cozinha dessas porque seu layout não transmite exatamente a 
mensagem Entre e me ajude! Minha cozinha, por outro lado, transmite 
essa mensagem – você não ficaria muito sem graça de pegar uma faca 
e cortar algumas cenouras, se tivesse vontade (SHIRKY, 2011, p. 75). 

 

 A percepção do leitor do blog de  ciência  é  de  um  espaço  “caseiro”,  ou  seja,  a  

cozinha da nossa casa, um pouco bagunçada e caótica, mas o melhor lugar para 

conversar e ajudar a fazer o jantar. Esse é o principal diferencial da comunicação 

científica trazida pelos blogs: a aproximação do cientista, de forma direta, com o 

público, seja profissional ou leigo, num espaço de livre comunicação (o blogueiro é 

autônomo) e aberto a contribuições. Chegamos então à ideia de oportunidade. Com as 

mídias sociais, temos os meios, os motivos e, finalmente, a oportunidade de participar. 

As ferramentas permitem isso e as pessoas querem isso. Sempre quiseram, mas agora 

elas podem. 

 Com a oportunidade de participar, cresce uma das principais características do 

trabalho científico: a formação de redes de colaboração. Está na base da comunidade 

científica a comunicação entre os pares das descobertas de forma a permitir o avanço 

das pesquisas. A formação de sociedades científicas, grupos de pesquisa, reunião de 

pesquisadores nas universidades, tudo isso é fruto da necessidade de um trabalho 

colaborativo para o desenvolvimento da ciência. A colaboração está no cerne do 

trabalho científico. Mas agora temos novos meios e oportunidades, e podemos incluir os 

considerados  “amadores”.  O  círculo  de  colaboração  aumenta  sua  escala,  principalmente  

se o próprio cientista se propõe a isso através da publicação de um blog. É claro, essa 

opção pode levar a novas tensões e conflitos, como destaca Shirky: 

 

Mesmo o mais simples esforço grupal ou participação voluntária pode 
ser marcado por tensões entre os indivíduos participantes, e entre 
esses indivíduos e o restante do grupo. Como muitos aspectos da vida 
social, esse problema não tem solução; o dilema pode ser contornado 
apenas por meio de várias concessões, nenhuma delas inteiramente 
satisfatória. Uma maneira de ajudar um grupo a aumentar sua 
capacidade de funcionar junto é a criação e manutenção de uma 
cultura compartilhada (SHIRKY, 2011, p. 118). 
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 Para falar de cultura compartilhada, o autor utiliza como exemplo a comunidade 

científica e seu esforço constante de manter uma cultura compartilhada capaz de 

organizar as ações dos indivíduos e dos grupos. Estamos num momento de adaptações, 

em que as regras de convivência e atuação dos diversos grupos com suas culturas 

compartilhadas se abrem para incluir a participação. 

 Um pensamento forte trazido por Shirky é o de uma revolução a partir de 

pequenas contribuições individuais, que reunidas em escala global, ganham força para 

mudar a cultura. Pensar o blog como um objeto isolado não faz uma revolução. A 

mudança está na proliferação dos blogs de ciência, criando uma nova cultura de 

divulgação científica baseada no compartilhamento e na participação. 

 Podemos perceber a formação de um ambiente científico de compartilhamento e 

participação em rede a partir dos exemplos trabalhados: grupos de pesquisa, troca de e-

mails entre cientistas, blogs de ciência. Os cientistas têm os meios, os motivos e a 

oportunidade de formarem uma cultura científica colaborativa em rede.  

 
2.3 POSSIBILIDADES PARA A COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA EM REDE 

 
 Foi possível identificar algumas características próprias do ambiente de redes 

digitais, as quais configuram outro ambiente de comunicação. Destacamos algumas 

dessas características que em nosso trabalho apontam novas possibilidades para a 

comunicação científica em rede: 

 

a) Cultura de banco de dados 

Os bancos de dados se configuram como importante ferramenta da Era da 

Informação, podendo levar a um cenário de Transcodificação Cultural. Sua 

proliferação tem significado mais do que armazenamento e automatização para 

acesso a informações. Forma-se  uma  “cultura  de  banco  de  dados”,  com sistemas 

interoperáveis, em que a informação é classificada, valorada, organizada, 

automatizada, acessada, reorganizada, reconfigurada, reutilizada. Podem ser 

definidos diferentes filtros, com alta variabilidade de apresentação da 

informação, seja utilizando metáforas espaciais ou reconhecimento semântico. 

Assim, nos permite diferentes graus de remissividade e intertextualidade dentro 

de uma estrutura hipertextual. Por isso a Ciência Aberta tem como princípios 

que a informação seja acessível, avaliável, inteligível, usável, considerando sua 
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disponibilização em banco de dados em redes digitais. Na Sociedade em Rede, a 

comunicação da ciência acontece via bancos de dados.  

 

b) Linguagem multimodal 

Numa estrutura de banco de dados em redes digitais, a comunicação científica 

vai além do texto escrito, hoje principal forma de representação do 

conhecimento devido a sua herança da comunicação impressa. Se um vídeo 

contribui, ou até coloca-se como principal forma, para o entendimento de uma 

descoberta científica, porque não podemos disponibilizá-lo para visualização em 

rede? A prática hoje é descrever em texto escrito tal vídeo, considerando que o 

conteúdo somente será acessado em sua forma escrita, seja num livro ou mesmo 

num arquivo digital. Vídeos no estilo diários de laboratório talvez melhor 

apresentem os métodos e materiais utilizados; escutar a entrevista gravada com 

pacientes hospitalares talvez nos permita acessar a emoção presente na voz. Não 

se trata de exigir que os cientistas produzam conhecimento multimodal. Na 

verdade, tal produção muitas vezes já acontece como resultado de uma 

linguagem produzida sob representação numérica, modular e variável. 

Poderíamos então assumir que a comunicação científica pode ter uma linguagem 

multimodal.  

 

c) Autoria procedimental 

 A forma como podemos produzir conteúdo para o ambiente em redes digitais 

difere de como produzíamos para o meio impresso. Além das possibilidades 

multimodais, devemos considerar o poder de agência do usuário. Numa estrutura 

hipertextual, considerar os vários caminhos de resposta, levando a diferentes 

maneiras de acessar o conhecimento. A comunicação científica poderá adaptar-

se às possibilidades de uma autoria procedimental, melhor usufruindo das 

qualidades espaciais, participativas e enciclopédicas das redes digitais. 

 

d) Leitura hacker 

O cientista é produtor e ao mesmo tempo consumidor de informação científica. 

Através  de  mecanismos  de  colaboração  online,  poderá  ser  estimulada  a  “leitura  

hacker”,   ou   seja,   uma   leitura   que   tem   como   objetivo   colaborar para o 
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desenvolvimento do conhecimento, incluindo comentários, realizando a revisão 

de pré-prints, compartilhando seus próprios dados, propondo trabalhos em 

grupo, dentro de uma estrutura semelhante à Academia Rede. A leitura hacker 

estaria inserida num ambiente baseado em comunidades de conhecimento, na 

cultura da participação e na inteligência coletiva. 

 

 Percebemos que os avanços tecnológicos nos faz viver um novo mundo de 

possibilidades, com estruturas de comunicação em rede baseadas em bancos de dados 

multimodais alimentados por autores procedimentais e acessados por leitores hackers.  

 Mas o avanço da Ciência Aberta depende também de uma cultura de abertura, a 

qual vem passando necessariamente por políticas públicas de comunicação científica. 

Em todo o mundo, a ciência tem como principal financiador e apoiador as instâncias 

governamentais, as quais acabam por delinear os termos da abertura aos conteúdos 

produzidos em cada país. Assim, nossa próxima seção apresenta um panorama das 

discussões em torno do Acesso Livre e da Ciência Aberta, trazendo algumas políticas e 

iniciativas em voga no mundo; e chega ao cenário brasileiro, com as iniciativas 

promovidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo Ministério da 

Educação. Nosso objetivo é identificar as práticas atuais de modo a propor como 

podemos estimular o desenvolvimento da Ciência Aberta no Brasil.  
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3 POLÍTICAS E INICIATIVAS DE ACESSO LIVRE E CIÊNCIA ABERTA  
 

 As seções 1 e 2 tiveram o papel de apresentar a revisão bibliográfica necessária 

para compreendermos o processo histórico da comunicação científica que nos trouxe até 

o cenário atual. Entendemos que estamos vivenciando uma Sociedade em Rede, baseada 

em tecnologias digitais de comunicação mundial capazes de gerar novas potencialidades 

para a comunicação científica. 

 A seção 3 é composta por uma análise documental com a missão de apresentar 

as discussões políticas e as iniciativas5 governamentais em curso que visem ao 

desenvolvimento do Acesso Livre e da Ciência Aberta. Assumimos, assim, a 

importância das decisões de instâncias do poder público para o efetivo crescimento da 

cultura de acesso livre ao conhecimento científico e da Ciência Aberta, visto que o 

conhecimento produzido com financiamento privado responde mais aos interesses de 

seus detentores que aos do cidadão. Assim, traçamos os seguintes objetivos em nossa 

metodologia: 

 

a) Identificar e selecionar para análise políticas públicas e iniciativas 

governamentais tomadas como referência mundial nas discussões sobre o 

Acesso Livre e a Ciência Aberta; 

b) Analisar as recomendações/obrigações presentes nas políticas selecionadas 

discutindo assim as soluções aprovadas por cada Governo; 

c) Analisar as iniciativas selecionadas compreendendo assim as soluções em 

prática; 

d) Analisar as políticas e iniciativas brasileiras em curso; 

e) Realizar um estudo comparado entre o cenário brasileiro e os demais países 

analisados. 

 

 Para cumprir nosso primeiro objetivo, buscamos documentos oficiais sobre a 

adesão dos governos aos movimentos de Acesso Livre e Ciência Aberta, capazes de 

tornarem-se referência para a formulação de políticas em outros países. Para isso, foi 

                                                 
5 Como iniciativas consideramos infraestruturas informáticas desenvolvidas por órgãos governamentais 
capazes de criar um ambiente online propício para o Acesso Livre e a Ciência Aberta.  
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utilizado o ROARMAP6, o qual lista as políticas mandatórias aprovadas em todo o 

mundo segundo as categorias mandatos institucionais (de universidades e centros de 

pesquisa); mandatos sub-institucionais (por departamentos de pesquisa); mandatos 

multi-institucionais (entre várias instituições), mandatos para publicação de teses (em 

nível institucional, mas exclusivamente direcionado à produção de teses); e mandatos de 

financiadores da pesquisa (conselhos e fundações). Trabalhamos com a última categoria 

- “mandatos  de  financiadores  da  pesquisa”  - por considerá-la mais abrangente, trazendo 

o posicionamento do governo nacional, enquanto as demais categorias estariam 

localizadas em cada instituição de origem. 

 Em nossa análise do ROARMAP realizada em abril de 2014 foram identificadas 

políticas mandatórias promovidas pelos financiadores governamentais nacionais de 

pesquisa de 13 países e a União Europeia (considerada em suas funções normativas 

junto aos países membros). Os textos dessas políticas indicam cinco tipos de iniciativas 

não excludentes entre si para publicação dos resultados de pesquisa em acesso livre: I. 

Repositórios institucionais, II. Repositórios temáticos, III. Repositórios nacionais, IV. 

Periódicos online em acesso livre, e V. Periódicos online em acesso livre com 

pagamento pelo autor para publicação. Relacionamos abaixo, em ordem alfabética, 

breve comentário sobre as políticas mandatórias e suas iniciativas para então constituir 

um quadro relacionando a cada país os tipos de soluções adotadas: 

a) Argentina: em 13 de novembro de 2013 foi aprovado o projeto de Lei que obriga 

as instituições do Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que recebem 

financiamento do Estado Nacional a criarem seus repositórios institucionais 

digitais de acesso aberto e gratuito nos quais depositarão a produção científica e 

tecnológica nacional. A infraestrutura nacional de acesso livre da Argentina 

estará baseada em software DNET/OpenAIRE (padrão europeu). 

b) Austrália: em 06 de dezembro de 2006 o Australian Research Council comunica 

sua política mandatória, indicando que todas as publicações que recebam 

menção de financiamento pelo Conselho sejam disponibilizadas em repositório 

institucional no prazo máximo de 12 meses após a publicação. Caso o periódico 

não permita publicação em Acesso Livre, o fato deverá ser informado no 

                                                 
6 O ROARMAP integra o Projeto ROAR – Registry of Open Access Repositories – mantido pela 
Universidade de Southampton, no Reino Unido, e financiado pelo Joint Information Systems Committee 
(JISC). O ROAR integra a rede EPrints.org. Disponível em: http://roarmap.eprints.org/ 
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relatório final da pesquisa, mas os metadados da publicação deverão, mesmo 

assim, serem registrados em repositório.  

c) Bélgica: em 07 de abril de 2007 o Research Foundation Flanders (FWO) 

comunica sua política mandatória, instituindo que seus pesquisadores devem 

publicar os resultados de pesquisa e seus dados associados em bancos de dados 

de Acesso Aberto (Open Access Database).  Não  utilizam  o  termo  “repositório”,  

mas   “banco   de   dados”,   deixando   a   cargo   do   pesquisador   escolher   aquele   que  

considerar mais adequado. 

d) Canadá: Em janeiro de 2009 entra em vigor a política mandatória do National 

Research Council (NRC) para depósito de todas as publicações revisadas por 

pares e relatórios técnicos no repositório institucional do Conselho: NPArC – 

NRC Publications Archive. Em sua página inicial, é apresentado como um 

arquivo de base web com fontes valiosas para os pesquisadores do NRC, 

colaboradores e o público. 

e) Espanha: Em 16 de maio de 2011 a Administración General del Estado de 

España aprova a Ley de la Ciencia, la Tecnología e la Innovación em que, além 

de outros itens, é instituída a política mandatória para depósito dos resultados de 

pesquisa financiados pela Administração Geral do Estado em repositórios de 

Acesso Aberto. 

f) Estados Unidos da América: em 25 de dezembro de 2007 o National Institutes of 

Health (NIH) requereu que todos os pesquisadores por ele financiados 

submetessem ao repositório National Library of Medicine´s PubMed Central 

uma versão eletrônica dos seus manuscritos finais, revisados por pares, para que 

fossem avaliados para publicação. Em 14 de fevereiro de 2013 foi submetido 

simultaneamente ao Congresso dos Estados Unidos da América e ao Senado o 

Fair Access to Science and Technology Research Act of 2013 (FASTR) para 

instruir as agências Federais no desenvolvimento das políticas de acesso público 

relativas a pesquisas conduzidas por funcionários ou com fundos administrados 

pelo governo. Em 23 de fevereiro de 2013 o US National Science Foundation 

(NSF) publica sua diretiva seguindo as recomendações do FASTR e em 18 de 

janeiro de 2014 é aprovado o United States Congress Consolidated 

Appropriations Act com uma seção baseada no FASTR.   

g) França: em novembro de 2007 a Agence Nationale de la Recherche (ANR) 

publica uma nota requerendo que todas as publicações – existentes e futuras – 
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resultantes de pesquisas financiadas pela agência, sejam depositadas no 

repositório nacional HAL (repositório multidisciplinar Hyper Articles en Ligne), 

respeitadas as regras de propriedade intelectual – literária, artística e intelectual 

– e as regras de confidencialidade relativas às pesquisas. 

h) Irlanda: em 18 de fevereiro de 2009 a Science Foundation Ireland (SFI) publica 

sua política mandatória composta por apenas seis tópicos, instruindo que todos 

os pesquisadores devem depositar as publicações resultantes no todo ou em parte 

de financiamento do SFI em repositórios de acesso livre o mais breve possível 

após a publicação. Como publicações, considera aquelas revisadas por pares, 

conferências e relatórios técnicos. Devem ser respeitados o copyright dos 

editores, licenças e políticas de embargo, bem como os direitos de propriedade 

intelectual. Prevê um prazo máximo de seis meses após a publicação para 

disponibilização em acesso livre e indica que deve-se dar preferência aos 

repositórios institucionais ou temáticos, em detrimento aos de um autor 

(repositórios pessoais como blogs).  

i) Itália: em 25 de janeiro de 2014 o Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) publica sua política mandatória, instruindo que o 

Pesquisador Principal deve assegurar o acesso livre a todas as publicações 

revisadas por pares resultantes de projetos financiados pelo Governo. Para isso, 

deve depositar uma versão eletrônica e informar os metadados do arquivo em 

repositório, com prazo máximo de embargo de seis meses e 12 meses para as 

Ciências Sociais e Humanidades. 

j) Peru: em 15 de maio de 2013 é aprovada a Lei Nº 30035 para criação do 

Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso 

Abierto para armazenamento da produção de materiais científicos, tecnológicos 

e de inovação produzidos em entidades do setor público ou com financiamento 

do Estado. Coloca-se como responsável pela gestão do Repositório Nacional 

Digital o Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC). 

k) Reino Unido: em 16 de julho de 2012 o Research Councils United Kingdom 

(RCUK) cria sua política mandatória baseada nas recomendações do Relatório 

Finch, indicando que os cientistas financiados priorizem publicar em periódicos 

online   de   acesso   livre   que   utilizam   o   “pay to publish” (pagamento para 

publicação) ou que permitam a disponibilização da versão revisada em 
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repositórios institucionais. Indicam a utilização da licença Creative Commons 

(CC-By). 

l) Singapura: em 27 de setembro de 2013 a Agency for Science, Technology and 

Research (A*STAR) indica em sua política mandatória um modelo misto, que 

inclui um repositório nacional mas oferece a opção ao pesquisador de depositar 

no repositório de sua preferência. 

m) Suécia – em 15 de outubro de 2009 o Swedish Research Council Vetenskapradet 

oficializa sua política mandatória, indicando que seus pesquisadores devem 

publicar em Acesso Aberto de modo a tornar os resultados de pesquisa livre para 

leitura e download via Internet. Recomendam, para isso, que os artigos revisados 

sejam publicados em periódicos de acesso livre ou depositados em banco de 

dados no prazo máximo de seis meses após a publicação. 

n) União Europeia: em 04 de janeiro de 2007 o European Research Council (ERC) 

publica suas Orientações sobre o Acesso Livre aos pesquisadores financiados 

pelo ERC.  Em 2012, o Conselho publicou uma revisão destas orientações e 

outros três importantes documentos sobre o tema: “A   Reinforced   European  

Research  Area  Partnership  for  Excellence  and  Growt”,  “Towards  better  access  

to scientific information:Boosting the benefits of public investments in research”  

e as   recomendações   à   Comissão   de   17   de   julho   de   2012   “Sobre o acesso à 

informação   científica   e   a   sua   preservação”.   Todos estes esforços foram 

compilados no documento Guidelines on Open Access to Scientific Publications 

and Research Data, publicado em dezembro de 2013, como integrante do 

Projeto Horizonte 2020 (The EU Framework Programme for Research and 

Innovation). A União Europeia apoia o desenvolvimento de repositórios 

institucionais, dentro de padrões de interoperabilidade (Projeto OpenAIRE), 

como também seleciona repositórios temáticos considerados de alta qualidade 

(indicam o UK PubMed Central para as Ciências da Vida e o ArXiv para as 

Ciências Físicas e Engenharias. Afirmam que estão analisando repositórios das 

áreas de Ciências Sociais e Humanidades para indicar). 

 

 Diante desses resumos, pudemos identificar as soluções indicadas por cada 

política mandatória, muitas vezes incluindo mais de uma forma de publicação em 

Acesso Livre para seus pesquisadores. Apresentamos o mapeamento no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Formas de publicação em Acesso Livre indicadas em políticas mandatórias por país 

País Repositório 
Institucional 

Repositório 
Temático 

Repositório 
Nacional 

Periódicos 
online OA 

Periódicos  
online OA  
pago pelo 

autor 
Argentina      
Austrália      
Bélgica      
Canadá      
Espanha      
EUA      
França      
Irlanda      
Itália      
Peru      
Reino Unido      
Singapura      
Suécia      
União Europeia      
Fonte: Formulação da autora. 

 

 O Quadro 3 mostra  que  a   solução  “repositório   institucional”  é  a  mais adotada, 

seguida dos outros tipos de repositórios (temáticos e nacionais). Além do ROARMAP, 

integra o Projeto ROAR um cadastro de repositórios, o qual é utilizado como referência 

em todo o mundo para acompanhamento da evolução do número de repositórios 

institucionais em funcionamento. Para figurar em sua lista, os administradores dos 

repositórios devem cadastrá-lo no sistema. Por isso, não reflete o número absoluto total 

de repositórios em funcionamento num país visto que muitos ainda não se cadastraram, 

mas nos dá uma ideia da importância que cada país está conferindo a tal solução.  Em 

consulta realizada em abril de 2014, figuravam no cadastro ROAR 3.027 repositórios 

institucionais, sendo 93 na África, 98 na Oceania, 597 na Ásia, 1.298 na Europa (com 

Alemanha, Espanha e Reino Unido liderando), 289 na América do Sul (o Brasil é o líder 

na região com 127 repositórios) e 652 na América do Norte (sendo 522 somente nos 

EUA). 

 Também em abril de 2014 figuravam no ranking Webometrics7 dos 100 maiores 

repositórios institucionais do mundo 25 países, sendo 27 dos 100 maiores repositórios 

sediados nos EUA, além de contar com o 1º lugar no ranking. O Brasil contava com o 

17º lugar, com o repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Lumen).  

                                                 
7 O Webometrics é um ranking que fornece uma lista de repositórios científicos organizada de acordo com 
um índice composto pela presença e pelo impacto alcançados pelo conteúdo do repositório na web. Os 
dados são obtidos a partir dos principais motores de busca comerciais. 
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 A partir dos dados apresentados e da metodologia traçada para identificação e 

seleção das políticas públicas e iniciativas governamentais a serem analisadas como 

referência neste trabalho, estabelecemos dois critérios para escolha dos objetos de 

análise: I. Por tipo de solução, selecionando um país para cada forma de publicação 

adotada como utilizado no Quadro 3; II. Pela representatividade dos países no cenário 

político, econômico e científico internacional, e nas discussões sobre o Acesso Livre e a 

Ciência Aberta. Analisaremos, portanto: 

 

a) Soluções: Repositório Temático e Repositório Institucional 

Unidades: EUA e União Europeia 

Documentos: 

- Fair Access to Science and Technology Research Act of 2013 (FASTR) 

- Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in 

Horizon 2020 – Version 1.0 – 11 December 2013 

 Iniciativas: 

- PubMed Central – como exemplo de repositório temático 

- Projeto OpenAIRE – como política para repositórios institucionais 

 

 Tratam-se dos documentos mais recentes e iniciativas com maior uso. Estão 

sendo discutidos como referência para formulação de políticas nacionais de Acesso 

Livre e Ciência Aberta. 

 

b) Solução: Repositório Nacional 

Países: Peru e França 

Documento: Lei Nº 30035 para criação do Repositorio Nacional Digital de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto.  

 Suas peculiaridades o tornam referência na América Latina para este tipo de 

solução. A Lei já foi aprovada, mas a infraestrutura (iniciativa) ainda não está 

disponível. Por isso a escolha de iniciativa de outro país. 

Iniciativa: HAL - Hyper Articles en Ligne. 

 É o repositório nacional que está a mais tempo em funcionamento, sendo 

inclusive citado como referência na produção do padrão OpenAIRE. 
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c) Solução: Periódicos online em Acesso Livre com pagamento pelo autor 

País: Reino Unido 

Documento: Relatório Finch 

 É o documento que baseou a decisão do Governo do Reino Unido de indicar em 

sua política mandatória esta solução, a qual recebeu questionamentos de todo o mundo. 

É o único país a indicar este tipo de solução em suas políticas. 

 

d) Solução: Periódicos online em Acesso Livre 

 Tal solução recebeu menção em política mandatória de apenas um país – a 

Suécia – não sendo algo representativo em nível mundial. Por isso, falaremos dos 

periódicos online em Acesso Livre quando analisarmos o caso brasileiro, tendo na 

utilização do SEER uma iniciativa importante para o crescimento do acesso livre no 

país.  

 

 Com isso, cumprimos nosso primeiro objetivo de identificação e seleção das 

políticas públicas e iniciativas governamentais a serem analisadas, totalizando quatro 

documentos e três iniciativas. Partimos agora para os objetivos seguintes: analisar as 

recomendações/obrigações presentes nessas políticas e as iniciativas capazes de 

exemplificar as soluções em prática.  

 Em seguida, vamos analisar o ambiente brasileiro, o qual ainda não aprovou uma 

política mandatória nacional, mas é reconhecido internacionalmente por suas iniciativas 

bem sucedidas no campo do Acesso Livre, de modo a compor uma análise comparativa.  

 

3.1 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: NIH, PUBMED CENTRAL E 
LEGISLAÇÃO FASTR  

 

 Os Estados Unidos da América são o país que mais investe em pesquisas 

científicas no mundo. Segundo dados da Organisation for Economic Co-operation and 

Development, Main Science and Technology Indicators, utilizados pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, o número de pesquisadores dedicados à 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) em equivalência de tempo integral nos EUA em 

2007 era de mais de 1,4 milhão de profissionais. Em 2009, seus investimentos em P&D 

foram na ordem de U$ 400 bilhões (2,9 do seu PIB) e em 2010 foram depositados pelos 

EUA 241.977 pedidos de patentes de invenção em seu escritório de marcas e patentes 
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(utilizado por pesquisadores de todo o mundo). Para apresentar um comparativo, 

podemos posicionar a China, segunda colocada em dispêndios mundiais com P&D, a 

qual investiu em 2009 U$ 154 bilhões e depositou em 2010 8.162 pedidos de patentes 

no mesmo escritório. Estes números conferem a dimensão da influência mundial 

exercida pelos EUA em termos econômicos e políticos quando tratamos das decisões 

relativas à P&D.  

 Selecionamos como objetos de análise provenientes dos EUA o documento Fair 

Access to Science and Technology Research Act of 2013 (FASTR) e a iniciativa 

PubMed Central. Antes de nos determos ao conteúdo das obrigações previstas no 

documento, falaremos do caso NIH e PubMed Central, o qual inspirou o texto do 

FASTR, trazendo nesse caso primeiro a iniciativa e depois a análise documental.  

  A primeira política governamental formal de obrigatoriedade de depósito em 

repositório de acesso livre foi instituída em 2007 pelo National Institute of Health 

(NIH), a qual obrigava o depósito das publicações aprovadas revisadas por pares 

resultantes de pesquisas financiadas no todo ou em parte pelo Instituto no repositório 

temático PubMed Central (PMC). O depósito, que até então era voluntário, passa a ser 

obrigatório, com período máximo de embargo de 12 meses.  

 O PubMed Central foi criado e é administrado pela U.S National Library of 

Medicine e o National Center for Biotechnology Information, ambos do National 

Institute for Health dos EUA. Nesse caso, optou-se por uma política centralizadora (ao 

invés de recomendar o depósito em repositórios institucionais). Além do PubMed 

Central, a U.S. National Library of Medicine administra também dois sistemas online de 

registros bibliográficos: MEDLINE e PubMed. O MEDLINE é seu banco de dados 

bibliográficos, com vocabulário controlado e dados revisados de modo a garantir a 

correta utilização das referências bibliográficas (padrão de qualidade). Iniciado em 

1960, abrange 20 milhões de referências a artigos biomédicos e de Ciências da Vida, 

indexados desde 1946 (anteriormente publicados em índices impressos). O PubMed, 

disponível desde 1996, inclui o MEDLINE e amplia os tipos de citações que ainda não 

cumpriram as etapas exigidas pelo padrão MEDLINE. As citações PubMed geralmente 

incluem links para os textos completos armazenados nos sites dos editores ou no banco 

de dados PubMed Central. Este último, criado no ano 2000, é o espaço para publicação 

de textos completos em Acesso Livre, submetidos em conformidade com o NIH Public 

Access Policy. Apresenta-se como um arquivo digital de literatura periódica de Ciências 

Biomédicas e da Vida (depósitos de editores) e de manuscritos finais revisados por 



109 
 

 

pares de pesquisadores financiados pelo NIH e por outras agências de financiamento. 

Em sua apresentação, o PubMed Central ressalta que não é um editor, pois não gera 

conteúdo próprio. Todos os artigos depositados nesse repositório são de texto completo 

(full-text), em acesso livre (open access) e revisados por pares (peer review).Para 

integrarem o banco de dados do PubMed Central, as editoras científicas têm que atender 

aos critérios de qualidade científica exigidos pelo repositório (PubMed   Central’s  

Scientific Quality Standard). Além da alta qualidade do conteúdo, ele exige também o 

uso do padrão técnico XML JATS (National Institute of Health 2011a, 2011b; NISO 

2011). “JATS” é a sigla usada para Journal Authoring Tag Set desenvolvido 

pelo National Center for Biotechnology Information.O XML é uma metalinguagem com 

foco na estrutura do documento a qual é capaz de formar o conteúdo a partir de 

elementos de informação. Com o uso do XML é possível realizar buscas mais 

sofisticadas incluindo elementos do texto, como, por exemplo, solicitar a apresentação 

apenas do título, metodologia e resultados. A apresentação final do texto ao usuário 

pode adaptar-se aos itens solicitados, de acordo com as necessidades do leitor. 

 JATS é padrão de marcação que estabelece uma série de convenções semânticas 

e de consistência. Como explica Furnival e Krauss (2011): 

 
[...] a seção do artigo que contém a parte do conteúdo que o leitor 
humano (ou ferramentas de software sofisticadas baseadas em 
inferência estatística) interpreta como metodologia, deve receber 
a tag “sec” e atributo “sec-type” com valor “methods”, a seção de 
introdução com valor “intro”, e a seção de agradecimentos deve 
receber a   tag   “ack”.  Assim, os artigos JATS podem ser examinados 
por ferramentas muito mais sofisticadas do que meros buscadores de 
palavras-chave. Pode, por exemplo, reunir todas as seções de 
metodologia  de   todos  os  “artigos  de  pesquisa” (“research  articles”), 
ou todos os agradecimentos proferidos nas contribuições de um 
determinado autor (FURNIVAL, KRAUSS, 2011). 

 

 A metalingugem XML JATS é considerada uma rich markup (marcação rica), a 

qual permite reference linking (uso de links para outros artigos usando DOI ou dados de 

pesquisa referentes ao artigo em leitura). Além disso, o XML e seus padrões 

relacionados permitem a reestruturação de documentos (para outras linguagens futuras, 

facilitando a preservação permanente do documento), pesquisas intradocumentos 

(querying), data mining e extração de informação (usando tipicamente XPath, XQuery 

ou RDF). 
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 Em maio de 2014 o PubMed Central informava em sua página inicial que três 

milhões de artigos estavam arquivados em seu banco de dados (Figura 12). Os textos 

são disponibilizados para acesso em linguagem HTML e em arquivo tipo PDF, 

permitindo-se download. O sistema reconhece o número de identificação D.O.I. mas 

também gera um número próprio, chamado de PMID (PubMed Unique Identifier), 

importante componente de sua política de preservação de dados. 
 

Figura 12 – Página inicial do PubMed Central 

 
 Fonte: PubMed Central.  
 

 Com base na experiência do NIH, a discussão sobre o direito ao acesso livre aos 

resultados de pesquisas científicas financiadas com fundos públicos cresce nos EUA. 

Assim, em 14 de fevereiro de 2013 foi submetido ao Congresso e ao Senado o Fair 

Access to Science and Technology Research Act of 2013 com o objetivo de instruir as 

agências Federais no desenvolvimento das políticas de acesso público relativas a 

pesquisas conduzidas por seus funcionários ou com fundos administrados pela agência. 

 O texto considera inicialmente que o Governo Federal financia pesquisas básicas 

e aplicadas na expectativa de alcançar com o avanço da ciência melhores condições de 

vida para e o bem-estar dos seus cidadãos e de todos no mundo. Para isso, as novas 

ideias e descobertas devem ser compartilhadas e efetivamente disseminadas, tendo na 

internet a ferramenta que possibilita que a informação esteja rapidamente disponível 

para os cidadãos em suas casas, na escola ou na biblioteca. Ressalta que é interesse do 

país maximizar o impacto e a utilidade das pesquisas que financia possibilitando uma 
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vasta gama de reusos da literatura revisada por pares, inclusive permitindo a análise 

computacional do estado da arte das tecnologias. Tal afirmação o coloca em sintonia 

com o pensamento da Ciência Aberta, para a qual não basta ter acesso, mas é preciso 

possibilitar o reuso de modo a evitar o retrabalho. 

 Como a lei tem a função de instruir as agências federais, seu texto apresenta os 

pré-requisitos para o desenvolvimento de uma política de acesso público à pesquisa. 

Optamos por traduzir parte do texto na Figura 13, especificamente em   sua   “Sec. 4 

Federal Research Public Access Policy – (a) Requirement to develop policy”,  

transcrevendo assim suas recomendações. 

 

Figura 13 – Trecho do FASTR - Política de Acesso Público a Pesquisa Federal dos EUA 
 

Sec. 4 – Política de Acesso Público a Pesquisa Federal 

 

(a) Pré-requisitos para o desenvolvimento da política 

 

 No Geral – com no máximo um ano após a publicação do Ato, cada agência Federal com investimentos 

extramuros em pesquisas maiores que U$ 100.000.000 deverá desenvolver uma política de acesso público a pesquisa 

que seja consistente com e avance os propósitos da agência Federal.  

(1) Procedimentos comuns – todas as agências Federais deverão seguir procedimentos comuns para a coleção e 

depósito dos documentos de pesquisa. 

(a) Conteúdo 

(1) Versão eletrônica de manuscritos originais de autor aceitos para publicação em processos de 

revisão por pares originários de pesquisas financiadas como um todo ou em parte com fundos do 

Governo Federal; 

(2) A incorporação no manuscrito citado no parágrafo 1 de todas as alterações resultantes do processo 

para publicação revisada por pares. 

(3) A substituição do manuscrito final pela versão final publicada se 

(A) o editor permitir a substituição; 

(B) os objetivos da agência Federal de funcionalidade e interoperabilidade forem mantidos.  

(4) Acesso público online livre ao manuscrito revisado ou versão publicada logo que possível, não 

tardando mais de seis meses após a publicação em periódicos revisados; 

(5)  Disponibilização dos documentos de pesquisa como citados no parágrafo (4) em formato e sob 

termos que permitam o reuso produtivo, incluindo análise computacional do estado da arte das 

tecnologias; 

(6) Produção de uma bibliografia online de todos os documentos de pesquisa que estão publicamente 

acessíveis sob a política, com cada entrada conectada ao seu correspondente texto completo 

online livre; e 

(7) Preservação em longo prazo de, e acesso público livre a, descobertas de pesquisa publicadas 

(A)  Em um repositório digital estável mantido pela agência Federal; 
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(B) Se consistente aos propósitos da agência Federal, em qualquer repositório em que se 

encontrem as condições favoráveis à agência Federal, incluindo acesso público livre, 

interoperabilidade e preservação em longo prazo. 

(b) Aplicação da política 

(1) Aplica-se a: 

(A)  Pesquisadores empregados pela agência Federal dos quais os trabalhos permaneçam em 

domínio público; e 

(B) Pesquisadores financiados pela agência Federal; 

(c) Exclusões – as políticas não se aplicam a  

(1) Relatórios de pesquisa em andamento apresentados em encontros profissionais ou congressos; 

(2) Anotações de laboratório, dados de análises preliminares, anotações do autor, ligações telefônicas, 

ou outras informações usadas para produzir o manuscrito final; 

(3) Pesquisa classificada, pesquisas que resultem em revisões ou royalties para os autores (como 

livros) ou descobertas patenteáveis, pelo tempo necessário para proteção de copyright ou patente; 

ou 

(4) Autores que não submeteram seu trabalho a um periódico ou trabalhos rejeitados pelos periódicos. 

 

            Fonte: FASTR - Fair Access to Science and Technology Research Act of 2013.  

 

 De modo a identificar um padrão que nos auxilie numa análise comparativa, 

ressaltamos alguns pontos importantes do documento. A lei está direcionada a agências 

federais de grande porte – pelo valor do investimento em pesquisa extramuros, 

indicando como solução a manutenção de repositório institucional pela agência ou 

seleção de um repositório existente, devendo tais repositórios atuarem de forma 

interoperável, com acesso público e preservação em longo prazo. Limita a 

obrigatoriedade do depósito a pós-prints (publicações revisadas) resultantes de 

pesquisas realizadas por seus funcionários ou pesquisadores financiados, estabelecendo 

como prazo máximo de embargo de seis meses após a publicação. Assim, excluem 

documentos não revisados por pares e documentos primários de pesquisa como 

relatórios, anotações, conferências (dados abertos). Enfim, privilegiam o artigo, somente 

se não implicar em perdas de possíveis ganhos do autor com copyright ou patente. 

Ressaltam que as agências deverão estabelecer um padrão comum para coleção e 

depósito, mas não indica qual será. 

 Como o FASTR ainda não foi aprovado pelo Congresso Americano, uma nova 

proposta foi submetida para análise das casas em 10 de março de 2014: The Frontiers in 

Innovation, Research, Science and Technology Act (FIRST). Em sua Seção 303 – 

Public Access to Research Articles and Data – estipula que no prazo máximo de 18 

meses após publicação do Ato, o National Science and Technology Council deverá 
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entregar um plano ao Congresso contendo as políticas, procedimentos e padrões de 

modo que as agências Federais sejam capazes de arquivar e recuperar material digital 

para disponibilização pública perpétua. Em seu processo de desenvolvimento, o plano 

deverá incluir a opinião de todos os stakeholders8, incluindo pesquisadores financiados 

por recursos públicos federais, instituições de ensino superior, bibliotecários, editores, 

usuários e sociedades científicas civis. Por fim, indica que o plano deverá ser revisado, 

no mínimo, a cada cinco anos. Temos, portanto, duas propostas diferentes tramitando no 

Congresso Americano: a FASTR – baseada no desenvolvimento de repositórios 

institucionais pelas próprias Agências Federais – e o FIRST, baseada num plano 

nacional encabeçado pelo National Science and Technology Council para criação de um 

padrão. 

 O FIRST solicita um plano ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, mas 

em seu texto já dá indicações do que deverá conter. Por exemplo, indica como prazo 

máximo de embargo 24 meses após publicação do artigo em periódico revisado por 

pares, mas solicita que o Conselho indique o prazo de embargo adequado (seria um 

prazo muito extenso se comparado aos 6 meses recomendado pelo FASTR e por outras 

políticas mandatórias). Também, que em sua implantação, deverá prever uma maneira e 

um formato que permita e garanta pesquisas no texto completo, o uso produtivo, e a 

preservação em longo prazo. Ainda, que deverá ser produzida uma bibliografia online 

com todos os artigos de pesquisa que estão publicamente acessíveis no repositório, com 

cada entrada linkada ao seu correspondente texto completo em Acesso Livre e dados de 

pesquisa correspondentes.  

 O cenário norte-americano nos coloca três caminhos distintos: 

a) A prática instituída pelo NIH com a centralização do depósito de publicações 

financiadas pelo Estado nas áreas das Ciências da Vida no repositório temático 

PubMed Central, administrado pelo órgão público National Library of Medicine. 

b) O projeto de lei FASTR, o qual instrui os pré-requisitos para o desenvolvimento 

das políticas de acesso livre por cada agência federal, deixando a cargo de cada 

órgão o desenvolvimento ou escolha de repositório para depósito. 

c) O projeto de lei FIRST, o qual propõe centralizar a responsabilidade por um 

plano e suas revisões periódicas no National Science and Technology Council, e 

                                                 
8 Optou-se pela palavra em inglês por seu uso corrente no Brasil. O termo  pode  ser  traduzido  como  “as  
partes  interessadas”.   
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ainda sugere a criação de uma base bibliográfica nacional com hiperligação a um 

repositório com textos completos e dados de pesquisa. 

 A comunidade científica internacional demonstra ter maior interesse na 

aprovação do FASTR, posicionando-o como um avanço para as discussões de Acesso 

Livre em todo o mundo. Esse documento é citado em palestras, analisado em artigos, 

apoiado por associações científicas e profissionais, como a American Libray 

Association. Podemos considerar que o FASTR teria uma aplicação mais rápida, visto 

que se utilizaria de padrões já em uso dos repositórios existentes e possibilitaria a 

definição de textos mais simplificados de políticas de acesso livre por cada agência 

federal. 

 Em contrapartida, o FIRST exigirá uma discussão entre os stakeholders que 

poderá ser mais prolongada e disputada, bem como prevê a necessidade de criação de 

padrões e procedimentos nacionais que não necessariamente estão prontos. Isso poderá 

tornar sua implementação mais lenta, gerando inclusive discussões desnecessárias.  

 Desse modo, não podemos dizer que os EUA já produziram um modelo de 

política de acesso livre a pesquisas financiadas com recursos públicos. As propostas 

ainda estão em discussão. É inegável a força da sua produção em ciência e tecnologia 

perante o mundo, e também a força do movimento de Acesso Livre entre seus 

pesquisadores, que mantêm ativos diversos repositórios científicos, mesmo que sob 

políticas mandatórias das Universidades ou simplesmente por vontade própria. Mas o 

Governo Federal norte-americano ainda não conseguiu responder à altura com uma 

política clara e eficiente. 

 

3.2  UNIÃO EUROPEIA: HORIZONTE 2020 E PROJETO OPENAIRE 

 
 O Projeto Horizonte 2020 é o maior programa de pesquisa e inovação já 

implementado pela União Europeia. Conta com uma verba para financiamento de 

pesquisas de  €  80  bilhões, disponível ao longo de sete anos (2014-2020), e prevê ainda a 

captação de investimentos privados complementares. Sua função é alcançar avanços, 

descobertas e inovações mundiais, levando grandes ideias do laboratório para o 

mercado. 

 Em dezembro de 2013 foi publicado o documento Guidelines on Open Access to 

Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 – Version 1.0 compilando 

as diretrizes explicativas sobre as regras de acesso aberto aplicáveis aos beneficiários 
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dos projetos financiados ou cofinanciados por verbas do Projeto Horizonte 2020. Trata-

se de um documento elucidativo, com regras simples e claras, composto por apenas 14 

páginas.  

 Em sua abertura, define os principais termos ligados ao acesso livre, assumindo 

assim seus entendimentos. Coloca que open access pode ser definida como a prática de 

prover acesso online e reuso à informação científica de forma livre de custos para o 

usuário final. Por “informação  científica”  refere-se a (i) artigos científicos revisados por 

pares (publicados em periódicos científicos) ou (ii) dados de pesquisa (dados 

relacionados a publicações, dados com curadoria e/ou dados brutos). O  termo  “acesso”  

inclui além dos direitos de ler, baixar e imprimir, também os direitos de copiar, 

distribuir, buscar, linkar, rastrear e minerar. 
 Em consonância com o interesse de uso comercial dos resultados de pesquisa, 

destacam no início do documento que a publicação não é necessariamente o resultado 

final de uma pesquisa. Pode-se decidir pelo uso comercial, gerando uma patente ou 

outro tipo de proteção. Caso a decisão seja pela disseminação e compartilhamento do 

conhecimento, pode-se optar pela publicação e/ou pelo depósito dos dados de pesquisa, 

aí sim dentro das diretrizes de acesso livre presentes no documento. Tais possibilidades 

são apresentadas na forma de gráfico, reproduzido abaixo na Figura 14. 

 

Figura 14 – Acesso livre à publicação científica e aos dados de pesquisa  
no contexto da disseminação e exploração  

 

 
Fonte: Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 
2020. 
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 Assim, quando a decisão é pela disseminação dos resultados da pesquisa, 

justificam o uso do acesso livre por acreditarem que esta filosofia ajuda a construir 

novos resultados sobre aqueles alcançados por pesquisas anteriores (melhoria da 

qualidade dos resultados); a fomentar a colaboração e evitar a duplicação de esforços 

(maior eficiência); a acelerar a inovação (mais rápido ao mercado = crescimento mais 

rápido); e a envolver os cidadãos levando o conhecimento para a sociedade (melhor 

transparência do processo científico).  

 Ressaltam que a visão da Comissão Europeia é que informação paga por 

impostos não deve ser paga novamente a cada vez que for acessada ou usada, e que 

deve beneficiar as empresas europeias e todos seus cidadãos. Por isso valorizam que a 

informação científica gerada com financiamento público seja disponibilizada online, 

sem custos extras, para os pesquisadores europeus, indústrias e cidadãos inovadores, 

garantindo ainda a preservação em longo prazo.  

 A base legal dos princípios de acesso livre do Horizonte 2020 foi seu registro 

entre as Regras de Participação9. Assim, sua política mandatória estabelece que cada 

beneficiário de financiamento do Horizonte 2020 deve assegurar acesso livre a todas as 

publicações revisadas por pares relativas aos resultados da pesquisa. O mínimo exigido 

é que suas publicações possam ser lidas online, baixadas ou impressas. Entretanto, todo 

esforço deverá ser empregado para que possam também ser copiadas, distribuídas, 

buscadas, linkadas, rastreadas e mineradas. 

 Não como item obrigatório, mas como recomendação, indicam que além do 

artigo científico (tipo dominante de publicação científica revisada por pares), os 

beneficiários também disponibilizem em acesso livre outros tipos de publicações, 

mesmo que não revisadas por pares, incluindo monografias, livros, conferências e 

literatura cinza (pré-prints, relatórios).  

 Enfim, de forma direta, a política mandatória prevê dois passos: 

 Passo 1: beneficiários devem depositar uma cópia eletrônica legível por máquina 

da versão publicada ou manuscrito final revisado por pares aceito para publicação em 

repositório para publicações científicas. Isto deve ser feito o mais rápido possível e no 

máximo até a publicação. Este passo deve ser realizado mesmo se a publicação foi em 

periódico de acesso livre de modo a garantir a preservação em longo prazo do artigo.  

                                                 
9 Article 43.2 of Regulation (EU) No .../2013 of the European Parliament and of the Council laying down 
the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for 
Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006. 
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 Passo 2: após depositar a publicação e, quando possível, os dados de pesquisa 

correspondentes, os beneficiários devem assegurar o acesso livre à publicação 

depositada via repositório escolhido. Para isso, o prazo de embargo deverá ser no 

máximo de seis meses (12 meses para as ciências sociais e humanidades) e caso 

publique em periódicos de acesso livre, o depósito em repositório deverá ser imediato. 

 Como a política mandatória está baseada no uso de repositórios, explicam que 

um repositório para publicações científicas é um arquivo on-line, sendo aceitos 

repositórios institucionais, temáticos e centralizados. Para auxiliar o pesquisador na 

escolha do repositório para seu depósito, recomendam o site do Projeto OpenAIRE 

(http://www.openaire.eu), informando que o projeto também oferece serviços de auxílio 

aos pesquisadores, os chamados National Open Access Desks (Escritórios Nacionais de 

Acesso Livre). Indicam ainda como outras listas úteis de repositórios o Registry of Open 

Access Repositories (ROAR, http://roar.eprints.org/) e o Directory of Open Access 

Repositories (OpenDOAR, http://www.opendoar.org/). 

 A última parte do documento é dedicada ao projeto Open Research Data Pilot 

na intenção de arregimentar adesões a este piloto que posteriormente poderá gerar as 

diretrizes para depósito dos dados de pesquisa. Para participar, basta cumprir dois 

passos: 

 Passo 1: os projetos participantes são solicitados a depositar os dados de 

pesquisa que justificam os resultados publicados, bem como os recursos utilizados para 

alcançar os resultados (como softwares ou algoritmos), preferencialmente num 

repositório de dados de pesquisa. Indicam como referências para escolha do repositório 

de dados de pesquisa o Registry of Research Data Repositories (www.re3data.org) e o 

Databib (http://databib.org). Futuramente, esperam que o Projeto OpenAIRE também 

abarque este tipo de repositório, tornando-se um ponto de referência. 

 Passo 2: logo que possível, os projetos devem tomar medidas de forma a 

permitir a terceiros acesso, mineração, exploração, reprodução e disseminação (livres de 

custos para qualquer usuário) aos dados de pesquisa. Uma forma simples e eficaz de 

fazê-lo é incluindo no depósito dos dados uma Licença Creative Commons. 

 Podemos concluir, portanto, que a União Europeia privilegia o formato 

repositório em suas políticas de acesso livre, sejam institucionais, temáticos ou 

centralizados. Deixam a cargo do pesquisador selecionar a melhor opção, permitindo 

inclusive que utilize repositórios provenientes de outros países, como dos Estados 

Unidos (indicam o ArXiv). Mas é crescente o número de repositórios mantidos por 
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instituições europeias, somando 1.298 dos 3.027 repositórios presentes no cadastro 

ROAR.  

 De modo a estabelecer um padrão de interoperabilidade entre os repositórios 

europeus foi criado em 2008 o Projeto DRIVER, o qual posteriormente foi incorporado 

pelo Projeto OpenAIRE. O DRIVER - Digital Repository Infrastructure Vision for 

European Research - é um projeto financiado pela União Europeia que visa a 

constituição de uma estrutura organizacional e tecnológica para implementar uma 

camada de dados pan-europeia. Teve a função de desenvolver uma infraestrutura de 

serviços e de dados. Ambas foram concebidas de modo a aproveitar os recursos e 

serviços existentes na rede de repositórios europeus. 

 A infraestrutura de dados baseia-se em recursos alojados localmente, como 

publicações científicas depositadas em repositórios digitais de instituições e órgãos de 

pesquisa. Sua função é recolher estes recursos e agregá-los à escala europeia. De modo 

a garantir uma elevada qualidade de agregação, o DRIVER forneceu as diretrizes 

necessárias para harmonizar e validar os conteúdos. O projeto inclui ainda um portal 

coletor para buscas em todos os repositórios participantes, o qual apresenta como 

resultado de busca os links para os conteúdos armazenados nos repositórios locais. Para 

isso, utiliza a tecnologia Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 

(OAI-PMH). A primeira fase do projeto teve como foco o conteúdo em texto, 

considerando-se que os conteúdos científicos, em sua maioria, utilizam apenas essa 

linguagem. Em sua segunda fase, ainda em desenvolvimento, reconhecem o crescente 

uso pela ciência de documentos multimodais, e que cada vez mais as informações estão 

interconectadas. Por isso, no DRIVER II seriam estabelecidas políticas e padrões para 

documentos interligados, ou seja, links para vídeos, imagens, datasets, blogs – de forma 

a serem corretamente utilizados nos documentos e acessados pelo sistema. 

 No final do ano 2009 teve início o Projeto OpenAIRE – Open Access 

Infrastructure for Research in Europe (Figura 15), o qual ampliou o escopo do 

antecessor Projeto DRIVER. Seu objetivo geral é apoiar a implementação do acesso 

livre na Europa. Para isso, fornece os meios para promover e realizar a ampla adoção da 

Política de Open Access estabelecida nas orientações do Conselho Científico do ERC e 

no projeto piloto Open Access da Comissão Europeia.  

 Os três principais objetivos do OpenAIRE são para: 

a) Construir estruturas de suporte para pesquisadores no depósito de publicações 

científicas do 7º PQ através do estabelecimento do serviço de apoio (helpdesk) 
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europeu e a extensão a todos os estados-membros da União Europeia através da 

ação e da colaboração de 27 pontos de contato nacionais Open Access; 

b) Estabelecer e operar uma infraestrutura eletrônica para gerir artigos revisados 

por pares, bem como outras formas importantes de publicação (pre-prints ou 

publicações de conferências). Isto será possível através de um portal que é a 

porta de entrada para todos os serviços disponibilizados ao usuário, incluindo 

acesso (pesquisa e navegação) a publicações científicas e outras funcionalidades 

de valor agregado (ferramentas de controle de autoridade, ferramentas de 

monitorização através da análise de estatísticas de documentos e utilização); 

c) Trabalhar com várias comunidades temáticas para explorar os requisitos, 

práticas, incentivos, fluxos de trabalho, modelos de dados e tecnologias para 

depósito, acesso e manipulação de conjuntos de dados de pesquisa de várias 

formas em combinação com publicações de investigação científica. 

 
Figura 15 – Página inicial do Projeto OpenAIRE 

 
Fonte: OpenAIRE.  

 

 A primeira ação do Projeto OpenAIRE foi revisar as Diretrizes DRIVER, 

atualizando o padrão de metadados a ser utilizado pelos repositórios interessados em 

terem seu conteúdo agregado pelo portal de buscas. Assim, as Diretrizes OpenAIRE 1.1 

forneceram orientações para os gestores de repositórios definirem e implementarem as 

suas políticas locais de gestão de dados em conformidade com as exigências Open 

Access da Comissão Europeia e as exigências técnicas da infraestrutura OpenAIRE. 
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Como pré-requisitos, informam que todos os recursos a serem recolhidos (harvested) 

devem ser provenientes de projetos de pesquisa financiados pela Comissão Europeia 

(CE) e devem ter sido revisados por pares. 

 As Diretrizes OpenAIRE padronizam os elementos básicos a serem informados 

pelos metadados e informam o esquema de codificação. No Quadro 4 apresentamos o 

padrão OpenAIRE, tendo em mente que os elementos são divididos pelos seguintes 

status: 

a) obrigatório (mandatory – M na tabela seguinte) = o elemento deve estar sempre 
presente no registro de metadados. Um elemento vazio não é permitido.  

b) obrigatório quando aplicável (mandatory when applicable – MA na tabela 
seguinte) = quando o elemento pode ser obtido, deve ser apresentado no registro 
de metadados. 

c) recomendado (recommended – R na tabela seguinte)= o uso do elemento é 
recomendado. 

d) opcional (optional – O na tabela seguinte)= não é muito relevante se o elemento 
é ou não usado. 

 
Quadro 4 – Padrão OpenAIRE para metadados 

Elemento básico  Status Esquema de codificação  
Title (Título)  M Nenhum. Texto livre. 
Creator (Autor)  M Nenhum.  A  prática  recomendada  é  “último  nome,  primeiro(s)  nome(s)”   
Subject (Assunto)  MA A escolha de palavras-chave e classificações pode ser em texto livre 

(preferencialmente em inglês) e definidas por um esquema URI 
(preferencialmente info:eu-repo/classification).  

Description (Descrição)  MA Nenhum. Texto livre. A prática recomendada é a de incluir um resumo 
em  inglês.  “Abstract”  é  a  interpretação  predefinida  para  o  valor  
dc:description  

Publisher (Editora)  R Nenhum. 
Contributor (Colaborador)  O Nenhum.  A  prática  recomendada  é  “último  nome,  primeiro(s)  nome(s)”   
Date (Data)  M Data | ISO 8601 W3C-DTF - “Published”  é  a  interpretação  predefinida  

para o valor dc:date; Quando accessRights = embargoedAccess, a adição 
da data final do embargo é recomendada, definida pelo esquema URI 
info:eu-repo/date/embargoEnd 

Type (Tipo)  M Tipo de publicação e de versão definidas por um esquema URI 
(preferencialmente info:eu-repo/semantics).  

Format (Formato)  R Lista registrada IANA de Internet Media Types (MIME 
types).[http://www.iana.org/assignments/media-types/] 

Identifier (Identificador)  M Esquema URI, hiperligação para identificadores persistentes (URN, 
handle, DOI), documento de texto integral ou página de transição (human 
start page). Os identificadores devem ser únicos.  

Source (Fonte)  O Guidelines for Encoding Bibliographic Citation Information in Dublin 
Core Metadata [http://dublincore.org/documents/dc-citation-guidelines/] 
conforme dcterms:bibliographicCitation  

Language (Idioma)  R ISO 639-3  
Relation (Relação)  M Identificação do projeto definida pelo namespace info:eu-

repo/grantAgreement/EC/FP78  
Coverage (Cobertura)  O “Period”  é  a  interpretação  predefinida  para  o  valor  dc:coverage.   

Codificação: DCMI Period [http://dublincore.org/documents/2000/07/2 
8/dcmi-period/]  

Rights (Direitos)  M accessRights  obrigatório,  a  partir  do  vocabulário  “AccessRights”. 
Audience (Público)  O Nenhum.  “Education  level”  é  a  interpretação  predefinida  para  o  valor  

dc:audience.  
Fonte: Directrizes OpenAIRE 1.1.   
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 Em consulta realizada em 08 de maio de 2014 ao site do Projeto OpenAIRE, em 

sua seção de buscas destacavam os tipos e respectivas quantidades de documentos 

coletados pelo portal (Quadro 5), bem como os tipos de acesso permitidos (Quadro 6): 

 

Quadro 5 – Documentos coletados pelo portal OpenAIRE 
Tipo Quantidade 

Artigo 6.032.086 
Desconhecido 828.025 

Outro 279.752 
Tese doutoral 269.250 
Conferência 214.290 

Livro 119.490 
Paper 102.893 

Dissertação de mestrado 86.540 
Parte ou capítulo de livro 86.014 

Relatório de campo 55.900 
Relatório 51.733 

Monografia de graduação 49.107 
Pré-print 27.478 
Palestra 11.111 
Revisão 8.708 

Relatório interno 5.751 
Novas contribuições 3.338 

Patente 2.720 
Anotação 1.646 
Dataset 1.126 

Newsletter 66 
   Fonte: OpenAIRE.  

 

Quadro 6 – Número de documentos por tipo de acesso permitido 
Acesso permitido Quantidade 

Acesso Livre 8.255.053 
Restrito 92.369 

Acesso fechado 46.920 
Embargado 4.884 

    Fonte: OpenAIRE.  

 
 Em nossa análise, temos o objetivo de identificar padrões para fins 

comparativos. A União Europeia, em sua particularidade como bloco, e não como um 

país, tem limites quanto à influência exercida junto à produção científica total dos países 

membros. Suas diretrizes e recomendações tornam-se obrigatórias apenas aos projetos 

financiados pelo Projeto Horizonte 2020. Assim, sua maior contribuição é como 

referência, para a criação de políticas nacionais de Acesso Livre e Ciência Aberta, 

incluindo assim os financiadores nacionais de pesquisa.  

 Dentro de suas limitações políticas, o Projeto Horizonte 2020 e o Projeto 

OpenAIRE alcançam grandes dimensões em investimentos e em esforço para a criação 
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de um ambiente pan-europeu de acesso livre interoperável. Além do portal de buscas 

presente no site do OpenAIRE, seguindo seus padrões estão sendo desenvolvidos 

portais nacionais como o Recolecta (Espanha) e o Repositório Científico de Acesso 

Aberto de Portugal (RCAAP), de forma a concentrar a pesquisa nos repositórios 

institucionais de cada país. Esses portais nacionais cumprem a função de disseminar a 

cultura do acesso livre em seus países, auxiliando inclusive tecnicamente as instituições 

e pesquisadores no desenvolvimento e alimentação dos repositórios institucionais dentro 

das diretrizes OpenAIRE. O Brasil é parceiro do portal português, tendo seus 

repositórios institucionais cadastrados também coletados para apresentação de registros 

nas  buscas  quando  o  usuário   seleciona  a  opção  “pesquisar   em   recursos  portugueses  e  

brasileiros”,   representada   na   página   inicial   do   portal   pela   bandeira   brasileira (Figura 

16). 

Figura 16 – Página inicial do portal RCAAP 

 

 
Fonte: RCAAP. 

 

 Respeitando a soberania de cada país membro, a União Europeia oferece com 

seus   projetos   uma   possibilidade   de   interoperabilidade,   tendo   na   solução   “repositórios  

institucionais”   aquela   que   melhor   se   adapta   às   suas   particularidades   políticas   pois  

permite a tomada de decisão da instituição e do pesquisador entre aderir ou não ao 

acesso Livre e em quais condições. Temos, assim, que o modelo repositório 

institucional é o mais utilizado quando se quer permitir maior liberdade de ação. 
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 Os documentos ressaltam a visão mercadológica que mantêm dos frutos da 

ciência, que deve ser levada do laboratório ao mercado, representando crescimento 

econômico para seus países. A disponibilização do conhecimento produzido com 

financiamento público não representaria apenas uma atividade cidadã, mas 

principalmente uma possibilidade de fazer mais, melhor e com menores custos. O 

esforço, portanto, é alcançar a adesão das instituições e dos financiadores de pesquisa, 

de modo a ampliar os depósitos e a utilização dos documentos, incentivando uma 

produção colaborativa para o enriquecimento da coletividade. 

 Na prática, o discurso da coletividade encontra barreiras principalmente 

econômicas. Instituições e pesquisadores são altamente competitivos entre si, em busca 

de financiamentos e de resultados patenteáveis. A ciência voltada para o mercado não 

tem como prioridade disseminar o conhecimento. Esta opção se coloca interessante 

quando ainda não se alcançou algo vendável, tendo na colaboração um caminho mais 

curto para alcançar melhores resultados passíveis de comercialização. É preciso ter em 

mente que diferentes pessoas têm diferentes objetivos, e então como se posicionar para 

que não seja necessário classificar-se entre ganhadores e perdedores, mas entre 

beneficiários. 

 
3.3  PERU: LEI Nº 30035 PARA CRIAÇÃO DO REPOSITÓRIO NACIONAL 

DIGITAL 
 

 Em 15 de maio de 2013 foi aprovada no Peru a Lei nº 30035 que regula o 

Repositório Nacional Digital de Ciência, Tecnologia e Inovação de Acesso Aberto. 

Após um ano de sua aprovação, em consulta realizada em maio de 2014, a lei 

continuava aguardando regulação para então dar início à sua implementação de modo a 

disponibilizar a infraestrutura necessária para seu cumprimento.  

 Mesmo que na prática o Peru ainda não esteja vivenciando os resultados de uma 

política de acesso livre baseada em repositório nacional, o texto da lei é de interesse 

para este trabalho. Ele representa uma iniciativa pioneira na América Latina, podendo 

tornar-se referência para outros países interessados em aderir a este tipo de estrutura 

centralizada. 

 A lei apresenta como princípios fundamentais do repositório estabelecer e adotar 

estratégias e políticas para garantir o acesso livre e aberto à produção de ciência, 

tecnologia e inovação; garantir a adequada gestão, divulgação e preservação de longo 

prazo da informação nele depositada; garantir a segurança e a qualidade da informação 



124 
 

 

e as condições necessárias para assegurar a propriedade intelectual e os direitos do autor 

e da instituição; incentivar o fortalecimento da rede científica.  

 O documento é composto por seis artigos e disposições finais. Em seu Artigo 2, 

define o repositório como o site centralizado onde se mantém informação digital 

resultado da produção de ciência, tecnologia e inovação, incluindo: livros, publicações, 

artigos de revistas especializadas, trabalhos técnico-científicos, programas informáticos, 

dados processados e estatísticas de monitoramento, teses acadêmicas e similares. 

Institui que essas informações são de acesso livre e aberto, sem fins lucrativos e sem 

solicitação de registro, inscrição ou qualquer pagamento e está disponível para ler, 

baixar, reproduzir, distribuir, imprimir, pesquisar ou linkar textos completos, para isso 

considerando os direitos de autor daquele país (Decreto Legislativo 822 – Ley sobre el 

Derecho de Autor). A lei observa que algumas informações, por sua natureza 

confidencial, podem não ser difundidas, devendo-se justificar de forma explícita e 

detalhada os motivos que impedem sua divulgação.  

 A lei se aplica às seguintes entidades e pessoas: 

a) Entidades do setor público; 

b) Entidades do setor privado ou pessoas naturais que desejem voluntariamente 

compartilhar sua informação, com as restrições técnicas e acadêmicas 

estabelecidas no regulamento; 

c) Entidades privadas ou pessoas naturais cujos resultados de pesquisa tenham sido 

financiados com recursos do Estado; 

d) Entidades e pessoas naturais que realizam atividades no âmbito da ciência, da 

tecnologia e da inovação que compõem o Sistema Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação Tecnológica (Sinacyt), que cumpram os requisitos 

estabelecidos no regulamento.  

 

 O Artigo 4 institui como administrador do repositório o Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnologia e Innovación Tecnológica (Concytec), o qual assume as seguintes 

funções: 

a) Implementa, integra, padroniza, armazena, preserva e gerencia o adequado 

funcionamento do repositório nacional, assim como estabelece as políticas que 

regulem sua segurança e sustentabilidade; 

b) Oferece assistência técnica integral aos participantes do Sistema Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica para a geração e gestão de seus 
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respectivos dados e informações, assim como estabelece os mecanismos e 

padrões de interoperabilidade do Estado com o do Repositorio Digital Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, para o qual conta com o 

assessoramento da Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática 

(ONGEI); 

c) Promove o uso e o aproveitamento da informação disponível no Repositorio 

Digital Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto; 

d) Implementa os mecanismos internos necessários para a correta aplicação da 

presente lei. 

 

 Enfim, o Artigo 6 prevê a obrigatoriedade do depósito no Repositório Digital 

Nacional através da inclusão de cláusulas contratuais nos projetos com subsídio, 

financiamento ou empréstimo provenientes do Estado ou dos membros do Sistema 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica. Também, os contratos para 

concessões de bolsas de estudo devem autorizar expressamente a inclusão da versão 

final do trabalho de pesquisa ou desenvolvimento, depois de aprovados por autoridade 

competente. Quando os trabalhos estiverem protegidos por direitos de propriedade, 

deve-se prever a obrigatoriedade de depósito dos metadados no Repositório e o 

compromisso de entregar o trabalho completo assim que finalizado o tempo 

estabelecido para sua liberação, sem prejuízos à Lei sobre o Direito de Autor. 

 Podemos identificar neste documento pontos fortes e pontos fracos os quais 

poderão ser úteis em nossa análise comparativa. Como um ponto forte, a lei tem o 

mérito de nomear um responsável pelo repositório nacional e suas funções – no caso, a 

Concytec. Assim, posiciona o ator do Sistema Nacional de C&T que manterá os 

recursos necessários (materiais e humanos) para seu funcionamento, inclusive 

estabelecendo padrões. Isso reduz o que poderia ser um labirinto burocrático, evitando 

disputas e jogos de responsabilização.  

 Outro ponto forte é determinar a quem se destina a lei e sob quais condições os 

autores serão solicitados a realizar o depósito de suas produções. Inclui de forma ampla 

todos os projetos com subsídio, financiamento ou empréstimo provenientes do Estado 

ou dos membros do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica, 

bem como os beneficiários de bolsas de estudo e pesquisa. Os meios serão os contratos, 

com a inclusão de uma cláusula. Desta forma, entendemos que também foi simplificada 
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uma etapa burocrática que seria a necessidade da formulação de políticas mandatórias 

por cada instituição.  

 Entretanto, em sua tentativa de simplificar os processos, a Lei comete um 

equívoco: restringe os resultados da produção científica a poucos tipos de documentos 

(livros, publicações, artigos de revistas especializadas, trabalhos técnico-científicos, 

programas informáticos, dados processados e estatísticas de monitoramento, teses 

acadêmicas  e  similares).  Mesmo  incluindo  o  termo  genérico  “similares”,  o  texto  poderia  

ser mais abrangente, de modo a não excluir outras e novas possibilidades, inclusive 

documentos multimodais.  

 Ainda, como ponto fraco, em suas Disposições Complementares Finais, a lei não 

prevê novos recursos para o desenvolvimento do Repositório Digital Nacional, 

afirmando que o responsável deverá utilizar os recursos aprovados na lei anual de 

orçamentos. Isto poderá retardar sua implementação, bem como limitar seus resultados 

por falta de investimentos. 

 Enfim, reconhecemos no documento peruano o esforço em declarar a adesão do 

governo federal ao acesso aberto, inclusive com a decisão de fornecer uma 

infraestrutura própria para sua viabilização em todo o país. 

 

3.4  FRANÇA: HYPER ARTICLES EN LIGNE (HAL) 

 

 Em 21 de junho de 2006, o Diretor Geral do Centre National de La Recherche 

Scientifique (CNRS) Arnold Migus emitiu uma carta destinada aos diretores de 

unidades tendo como objetivo o “desenvolvimento   dos   arquivos   abertos”.   Nela,  

declarava a adesão do CNRS à Declaração de Berlim, inclusive com a disponibilização 

de uma solução prática – o HAL, infraestrutura informática desenvolvida pelo Centre 

pour La Communication Scientifique Directe (CCSD), unidade própria do CNRS. A 

carta solicitava que os diretores convidassem os pesquisadores de suas unidades e 

também os associados a depositar na base HAL, assim que possível, os manuscritos 

resultantes de suas pesquisas para que estivessem livremente disponíveis para a 

comunidade científica internacional. 

 A carta apresenta como benefícios em depositar no HAL a imediata visibilidade 

conferida ao trabalho de pesquisa, a preservação em longo prazo em modo eletrônico e 

a fácil identificação da produção científica de cada instituição através da formação de 

coleções na base HAL, os chamados portais (como o hprints -  the Arts and Humanities 
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eprint repository). Em contrapartida, o CNRS se comprometia a manter a base de dados 

em acesso livre, a preservar em longo prazo os arquivos e a garantir a estabilidade dos 

endereços online dos documentos. 

 A filosofia de depósito assumida pelo HAL é de manuscritos, ou seja, os 

documentos não precisam necessariamente terem sido revisados por pares ou 

anteriormente publicados. A equipe da base de dados realiza apenas uma revisão de 

formato, para que esteja de acordo com os padrões científicos, mas não revisa seu 

conteúdo, entendendo que o cientista responsável pelo documento o considerou 

pertinente para divulgação. Em apresentação na sua página inicial (Figura 17) 

posiciona-se como um arquivo multidisciplinar com o objetivo de arquivar e disseminar 

artigos científicos, publicados ou não, e teses defendidas em instituições de pesquisa 

francesas ou estrangeiras, laboratórios públicos e privados. Em junho de 2014, 

informava 307.145 documentos completos depositados em seu banco de dados. 

 
Figura 17 – Página inicial do HAL 

 
 Fonte: HAL10. 

  

 O HAL tem acordos de depósito automático com as bases de dados ArXiv e Pub 

Med Central, ou seja, quando o HAL recebe uma publicação nas áreas de interesse 

destas bases, envia seus dados automaticamente de modo a comporem um resultado de 

busca do usuário realizada também nestas plataformas. 

 Outra informação relevante presente na página inicial do HAL é a divisão dos 

documentos por área do conhecimento, representada pelo gráfico em formato de pizza 
                                                 
10 Disponível em: http://hal.archives-ouvertes.fr/. Acesso em: 2 jun. 2014. 
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na Figura 17. Mesmo que algumas áreas tenham um número maior de documentos, não 

há uma concentração relevante em apenas uma área, reforçando sua característica 

multidisciplinar.  

 De modo a apoiar o crescimento do HAL após a solicitação de depósitos pelo 

Diretor Geral do CNRS, em setembro de 2006 foi publicado o Manual de Uso do HAL, 

a Plataforma de Arquivos Abertos do CCSD. Analisamos sua última versão, revisada 

em fevereiro de 2009. Em seu primeiro item – Finalidade e Utilização – destaca as 

facilidades que o HAL oferece ao automatizar alguns processos burocráticos, servindo 

assim como argumentos para sua utilização: importa automaticamente os relatórios 

individuais dos pesquisadores através da interface CRAC; pode ser utilizado pelos 

laboratórios para assegurar uma melhor visibilidade de sua produção, sendo inclusive 

uma boa maneira de realizar a comunicação interna entre os pesquisadores da mesma 

unidade bem como apresentar o trabalho ao exterior, como para uma comissão de 

avaliação; pode conferir aos documentos uma característica administrativa, como 

compor um relatório do laboratório.  

 Para que tais finalidades sejam eficientes, é preciso manter as informações 

atualizadas e completas, mesmo que através do depósito apenas dos dados 

bibliográficos quando da impossibilidade do depósito do texto integral. Contudo, 

destacam que a finalidade deste banco é manter textos integrais. Observam também que 

os responsáveis por congressos e faculdades podem utilizar o HAL para receber as 

contribuições dos pesquisadores criando dentro do portal uma coleção, identificada sob 

o nome do evento. 

 No item Documentos depositados no HAL, afirmam que a responsabilidade pelo 

conteúdo recai sob a pessoa que o depositou, inclusive em casos de coautoria. Sempre 

serão mantidos os direitos intelectuais sobre a obra. Deverão ser respeitados os direitos 

de copyright, devendo para os casos necessários obter uma autorização expressa do 

editor. O conteúdo do documento deverá ser de interesse da comunidade científica de 

sua área de pesquisa, sofrendo uma revisão formal do CCSD antes de publicado online. 

 A política do HAL para garantir a responsabilização científica pelos conteúdos 

está baseada em arquivos fechados, ou seja, não é possível modificar o texto após sua 

publicação. Em casos que o cientista queira atualizar o conteúdo, ou mesmo modificá-lo 

por avanços na pesquisa que o levam a retratar-se quanto aos resultados anteriormente 

publicados, a plataforma recomenda que sejam depositadas novas versões ou retratações 
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assim as denominando e expondo suas razões, e o sistema irá automaticamente datando-

as. Para o depósito de teses, indicam um espaço específico dentro da plataforma – TEL 

(thèses en ligne) – sendo a responsabilidade por seu conteúdo da banca da universidade 

que a aprovou. 

 Todas as disciplinas podem depositar no HAL. Caso o cientista queira sugerir 

uma nova rubrica deverá encaminhar um e-mail para o suporte da plataforma, o qual irá 

reunir as solicitações para a análise de uma comissão. Concluímos, com isso, que o 

vocabulário do HAL é controlado, não havendo a opção de inclusão por folksonomia. 

 Quanto às Regras de depósito, adverte que deve ser utilizado o bom senso, a 

ontologia científica e o respeito às leis. Dito isto, apenas dá um resumo, com regras 

gerais. Entre elas, inclui que os manuscritos devem ser resultado de um trabalho de 

pesquisa sólido, conforme as regras em uso da sua disciplina, comparável a um 

manuscrito que os pesquisadores submetem a uma publicação revisada por pares, atos 

de colóquios, etc. As demais observações dizem respeito aos direitos de propriedade 

intelectual e copyright, de acordo com os termos anteriormente citados. 

 Para consultas, o HAL é aberto ao público. Exige-se cadastro para utilização das 

demais funções, classificando-se os usuários em: I. Assinante – para recebimento de 

avisos diários e mensais dos depósitos mais recentes; II. Contribuinte – pode realizar 

depósitos. Entre os contribuintes, há diferentes permissões, com novas classificações do 

usuário, as quais podem ser acumuladas por uma mesma pessoa: I. Laboratório de 

referência – é como um administrador da conta do laboratório, o qual pode visualizar, 

modificar metadados, disponibilizar online as fichas de texto integral depositados sob a 

coleção do laboratório e transferir a propriedade de um depósito para um dos autores; II. 

Coletor – gera uma coleção, em modo manual, coletando os documentos selecionados. 

Controla a entrada de documentos na coleção. Pode personalizar a interface da coleção; 

III. Validador – é a pessoa que controla os depósitos efetuados no HAL a fim de 

disponibilizá-los online. É responsável pela avaliação técnica (verificação dos campos, 

ordem dos autores, etc); IV. Utilizador de importação HAL – pode importar 

automaticamente documentos para o HAL sem passar pela interface Web; V – 

Utilizador de WebServices – pode realizar consultas internas ao banco de dados, 

depositar ou alterar artigos científicos acessíveis via protocolo HTTP.  

 Para realizar um depósito, além do documento integral e seus anexos (como uma 

apresentação em PowerPoint), o responsável deverá preencher três possíveis grupos de 

metadados: 
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a) Científicos – descrevem o conteúdo do texto integral (título, autor, resumo, 

disciplina, palavras-chave, classificação PAC ou outras, comentário opcional). 

Serão utilizados para a busca científica do documento; 

b) Quando documentos publicados – nome do periódico, DOI, tipo de publicação. 

Poderão ser utilizados para a extração automática de listas de publicação; 

c) Administrativos – instituições, contratos, etc. Poderão gerar listas automáticas da 

produção dos laboratórios e instituições.  

 

 Após ser depositado, o documento não pode ser alterado ou retirado do banco de 

dados, gerando assim um registro datado pelo sistema. Entretanto, seus metadados 

podem ser modificados. Citam que é comum os metadados informados por um 

pesquisador serem revisados pelos bibliotecários do laboratório ou posteriormente 

atualizados. Os textos integrais  podem  ser  depositados  sob  a  modalidade  “visível”,  ou  

seja, livre para leitura, ou com data de embargo, de modo a ser liberado para leitura 

após o cumprimento de prazos legais. 

 Apresentamos na Figura 18 a interface da página de resultado de busca na qual 

pode ser observado o uso dos metadados informados. O exemplo apresentado é de uma 

publicação revisada por pares.  

Figura 18 – Resultado de busca na plataforma HAL. 

 
Fonte: Resultado de busca na HAL.  
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No cabeçalho do documento estão registrados o número de identificação do 

documento na plataforma HAL (HAL: in2p3-00250685, version 1), o qual pode ser 

utilizado para referenciação bibliográfica, e abaixo o número DOI informado pelo autor. 

Inclui o nome do evento no qual o trabalho foi apresentado, título, autores, ano, resumo, 

instituição, temas, palavras-chave, documentos anexos (que neste caso, trata-se do texto 

integral em PDF). No canto superior direito da tela, são disponibilizados os formatos 

para recuperação do documento, além do PDF anexado, incluindo arquivos do tipo 

BibTex, EndNote, TEI  e RefWorks. Tais arquivos são gerados pelo sistema, 

possibilitando assim o reuso das informações. Outra funcionalidade permitida a partir 

desta página é a busca de novos documentos pelo nome do autor. Cada nome é um link 

para a página de pesquisa, a qual identifica e apresenta automaticamente as demais 

publicações do autor presentes no banco de dados. 

 Temos na Plataforma HAL um bom exemplo de repositório multidisciplinar 

nacional. Com regras simples, baseadas no bom senso e nas leis vigentes, reconhece a 

importância da divulgação dos manuscritos (além dos pós-prints) e destaca o quanto 

alguns processos burocráticos podem ser automatizados, e assim facilitados, pela correta 

alimentação do banco de dados. Se, por um lado, cria-se uma nova tarefa para o 

pesquisador ao solicitar o depósito na plataforma, por outro lado facilita atividades 

anteriormente exigidas (como a atualização de seu currículo ou emissão de relatórios de 

produtividade). O órgão nacional de financiamento da pesquisa – CNRS – assume a 

responsabilidade pela preservação em longo prazo e a estabilidade online dos 

documentos (gerando um número estável próprio, e não apenas através do DOI), não 

deixando a cargo de empresas privadas ou instituições isoladas (como as universidades) 

uma tarefa de cunho tão estratégico para o país.  

 Como pontos ainda não explorados pelo HAL podemos citar a baixa utilização 

de recursos multimodais e a falta de mecanismos de colaboração. Incentivam o depósito 

de vídeos e áudios, citando-os inclusive em seu manual quando sugerem que sejam 

arquivadas as imagens dos congressos e colóquios, mas os depósitos continuam em sua 

maioria compostos por arquivos em texto escrito. Quanto à colaboração, não é uma 

função explorada, sendo predominante o discurso da disseminação do conhecimento, e 

não sua produção coletiva. Isto fica evidente em sua política ao optar por arquivos 

fechados, que não podem sofrer colaborações ou atualizações, caminho escolhido para 

garantir a responsabilização científica pelo conteúdo.  
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 Diferente da estratégia utilizada pelo Peru, em que primeiro aprovou-se uma lei 

para que então seja criado seu repositório nacional, na França foi necessária apenas a 

decisão do CNRS em desenvolver uma infraestrutura capaz de integrar o país aos 

esforços do acesso livre. A estabilidade do sistema é seu principal trunfo, a qual é capaz 

de manter a certeza dos cientistas de que vale a pena o esforço para que sua obra seja 

preservada, crescendo assim o número de depósitos a cada dia. 

 
3.5  REINO UNIDO: RELATÓRIO FINCH  

 
 O documento conhecido como Relatório Finch tem como título original 

“Acessibilidade,   sustentabilidade,   excelência:   como   expandir   o   acesso   às   publicações  

científicas”.   Trata-se do relatório do grupo de trabalho em Expansão do Acesso a 

Resultados Publicados de Pesquisa, formado por representantes de universidades, 

financiadores de pesquisa, sociedades científicas, editores e bibliotecários. Publicado 

em junho de 2012, seu desafio era propor um modelo, que fosse efetivo e sustentável ao 

longo do tempo, para expandir o acesso aos resultados publicados de pesquisa.  

 O documento é composto por nove seções: Pesquisa e comunicação; Escopo do 

nosso trabalho; A Revolução da Comunicação Científica; O estado atual de acesso no 

Reino Unido; Desenvolvimentos recentes de políticas; Critérios de sucesso; 

Mecanismos de Acesso; Conclusões e recomendações; Implementação. Suas 

recomendações foram criticadas pela comunidade científica internacional por privilegiar 

a publicação em periódicos de acesso livre com pagamento pelo autor, em detrimento 

do caminho mais aceito principalmente pelos países membro da União Europeia, os 

repositórios institucionais. Esta é a principal razão que nos faz analisar aqui este 

documento, colocando-se como uma exceção entre as soluções de acesso livre 

identificadas em nosso Quadro 3.  

 Uma primeira parte do relatório preocupa-se em destacar as vantagens do acesso 

livre para a produção científica, afirmando que uma comunicação melhor e mais rápida 

pode resultar em pesquisas melhores. Acreditam que aperfeiçoar o fluxo de informações 

e conhecimentos produzidos pelos cientistas promoverá: 
a) Maior transparência, abertura, mensurabilidade e participação do público 

com a pesquisa;  
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b) Vínculos mais estreitos entre a investigação e a inovação, com benefícios 

para a política e os serviços públicos, e para o crescimento econômico;  

c) Maior eficiência no processo de pesquisa em si, através de um aumento na 

quantidade de informação de fácil acesso, a redução do tempo gasto em 

encontrá-lo, e de uma maior utilização das mais recentes ferramentas e 

serviços para organizar, manipular e analisar;  

d) Maior retorno sobre os investimentos feitos em pesquisa, especialmente os 

investimentos dos fundos públicos. 

 O relatório enumera os tipos atuais de publicações científicas, incluindo 

periódicos baseados em assinaturas (mantidos por editoras comerciais que oferecem 

principalmente para bibliotecas seus pacotes de assinaturas); periódicos de acesso livre 

(com o modelo de negócio baseado em pagamento pelo autor da taxa por publicação); e 

repositórios, destacando que a taxa de depósitos tem se mostrado desapontadora. São 

citados também os modelos híbridos, como jornais sob assinatura que disponibilizam 

conteúdo livre, e que após o embargo, permitem o depósito em repositórios. Neste 

trecho do relatório não consideram o uso dos periódicos de acesso livre sem nenhum 

tipo de pagamento, como praticado pelas universidades brasileiras.  

 O objetivo do relatório é propor um modelo, para o Reino Unido e para o 

mundo, pois consideram que o avanço do Acesso Livre está muito lento. Apresentam 

como principais razões para isso as tensões entre e as ameaças aos integrantes do 

sistema de comunicação científica: editores, os quais buscam sustentar a alta qualidade 

de seus serviços; financiadores, os quais querem assegurar o máximo impacto das 

pesquisas que financiam e sua mais valia no mercado; universidades que desejam 

maximizar seus resultados de pesquisa e sua performance ao mesmo tempo que 

precisam reduzir custos; e os próprios pesquisadores, que desejam ver seus resultados 

de pesquisa publicados e disseminados da forma mais rápida e eficiente, mas também 

assegurar um alto impacto e os créditos por seu trabalho.  

 Como potenciais ameaças aos players da comunicação científica no processo de 

transição para o acesso livre, destacam o aumento dos custos, ou receitas encolhidas, e a 

incapacidade de manter serviços de alta qualidade para os autores e leitores. Mais 

importante, há riscos para a ecologia complexa de pesquisa e comunicação, e com o 

apoio que é fornecido aos pesquisadores, permitindo-lhes manter os melhores padrões, 



134 
 

 

sob regimes de publicação estabelecidos. A preocupação com esses riscos pode 

restringir o desenvolvimento de um acesso mais amplo, se não for gerida de uma forma 

ponderada. Enfim, traçam um cenário pessimista dentro da perspectiva comercial 

assumida pelo relatório sob a égide da sustentabilidade do padrão de qualidade. 

 Diante deste cenário, são apresentadas suas dez recomendações, as quais serão 

contextualizadas e justificadas pelas demais partes do documento. Com tradução nossa, 

apresentamos todas as recomendações para posteriores comentários:  

a) A definição de um direcionamento político claro de apoio à publicação em 

periódicos de acesso livre ou híbridos financiados pela cobrança aos autores de 

taxa por publicação como o principal veículo para comunicação de pesquisas, 

especialmente em casos com financiamento público; 

b) Os Conselhos de Pesquisa e demais organismos do setor público de 

financiamento de pesquisa no Reino Unido devem - na sequência da iniciativa 

do Wellcome Trust nesta área, mas reconhecendo as naturezas específicas de 

diferentes fontes de financiamento - estabelecer medidas mais eficazes e 

flexíveis para atender aos custos de publicação em periódicos de acesso livre e 

híbridos;  

c) O apoio à publicação em acesso livre deve ser acompanhado por políticas para 

minimizar as restrições aos direitos de uso e reuso, especialmente para fins não 

comerciais, incluindo a possibilidade de usar as mais recentes ferramentas e 

serviços para organizar e manipular textos e outros conteúdos; 

d) Durante o período de transição para o acesso livre em todo o mundo, a fim de 

maximizar o acesso nos setores de saúde e de educação superior a revistas e 

artigos produzidos por autores do Reino Unido e de todo o mundo, devem ser 

utilizados recursos para ampliar e racionalizar as licenças atuais de modo a 

cobrir todas as instituições desses setores; 

e) As discussões atuais sobre como implementar a proposta de acesso à maioria dos 

periódicos em bibliotecas públicas em todo o Reino Unido devem ser ampliadas, 

juntamente com uma campanha de publicidade e marketing eficaz; 

f) Entidades representativas de setores chave, incluindo Governos central e local, 

organizações voluntárias e empresas devem trabalhar em conjunto com as 

editoras, sociedades científicas e bibliotecas de modo a discutir os termos e os 

custos de licenças para fornecer acesso a uma ampla gama de conteúdo relevante 
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em benefício dos consórcios de organizações dentro de seus setores, e como tais 

licenças podem ser financiadas; 

g) Futuras discussões e negociações entre as universidades e editoras (incluindo 

sociedades científicas) sobre a precificação de assinaturas deve levar em conta as 

implicações financeiras da mudança para a publicação em periódicos em acesso 

livre e híbridos, de extensões para o licenciamento, e as mudanças resultantes 

nas receitas fornecidas aos editores;  

h) Universidades, financiadores, editores e sociedades científicas devem continuar 

a trabalhar em conjunto para promover a experimentação na publicação em 

acesso livre de monografias acadêmicas; 

i) Infraestruturas temáticas e repositórios institucionais devem ser desenvolvidos 

de modo a desempenhar um papel complementar à publicação formal, 

especialmente no fornecimento de acesso a dados de pesquisa, literatura cinza e 

na preservação digital; 

j) Limitações dos financiadores quanto à duração dos períodos de embargo, e sobre 

quaisquer outras restrições ao acesso a conteúdos publicados sob copyright, 

devem ser consideradas com cuidado, para evitar riscos desnecessários para 

revistas importantes que não são financiadas pela taxa de publicação. As regras 

devem ser revistas à luz dos argumentos disponíveis a respeito de seu provável 

impacto sobre essas revistas. 

 

 Percebe-se a preocupação do grupo de trabalho em propor um modelo 

considerado economicamente sustentável, buscando com isso atender às demandas dos 

players da comunicação científica do Reino Unido. Chegam a afirmar em seus 

princípios  norteadores  que  a  “comunicação  científica  custa dinheiro, e as decisões sobre 

os canais e mecanismos mais apropriados para o crescimento do acesso são em parte 

decisões  sobre  custos  e  benefícios;;  e  sobre  quem  deve  assumir   tais  custos  e  como”.  É 

nítida a intenção de proteger o mercado de edição científica, sendo em vários momentos 

ressaltado seu importante trabalho para a manutenção da qualidade das publicações 

revisadas por pares. Trata-se de um mercado maduro e importante no país, diferente do 

caso brasileiro, que não chegou a desenvolver uma indústria forte de comunicação 

científica.  

 A solução proposta é apresentada logo na primeira recomendação, colocando a 

necessidade de uma política que assuma os periódicos de acesso livre com pagamento 
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pelo autor para publicação como o principal veículo de comunicação a ser utilizado 

pelos pesquisadores com financiamento público. Os custos seriam assumidos pelos 

órgãos financiadores de pesquisa, permitindo assim que todos os cidadãos tenham 

acesso livre aos conteúdos. Paulatinamente, os recursos utilizados para pagamento do 

acesso a conteúdos restritos de editores seriam transferidos para pagamento das taxas de 

publicação. A questão não é economizar o recurso, mas melhor aproveitá-lo, adotando-

se um novo modelo de negócio capaz de permitir o acesso amplo aos cidadãos. As 

recomendações têm a função então de sugerir os caminhos para tal transição.  

 Ao longo do documento são apresentados vários argumentos, principalmente 

relativos a custos, que levam a considerar os periódicos em acesso livre com taxa para 

publicação a melhor solução. Observam os investimentos realizados por editores e 

bibliotecas na criação de sistemas para gerenciar os fluxos de informação por toda a 

cadeia da comunicação científica, incluindo autores, editores, agregadores, agentes de 

assinaturas, bibliotecas e usuários finais. Como exemplos, citam que o acesso sob 

licença exigiu investimentos consideráveis em sistemas de gerenciamento capazes de 

autenticar e autorizar o acesso aos conteúdos. Todos esses custos de infraestrutura 

associados a regimes de licenciamento são refletidos nos preços cobrados pelos editores, 

e também nos custos assumidos pelas bibliotecas não apenas por assinaturas, mas com 

despesas operacionais.  

 Outro ponto relativo a custos considerado relevante é o reconhecimento de que o 

formato atual utilizado nas publicações científicas online – o PDF – não mais responde 

aos anseios e necessidades da comunicação científica, exigindo assim investimentos 

para o desenvolvimento de soluções mais avançadas. Esse esforço estaria sendo 

realizado pelos editores, os quais estão desenvolvendo soluções envolvendo tecnologias 

com marcação semântica, recursos interativos, acesso por dispositivos móveis 

(smartphones, tablets e leitores eletrônicos). Com isso, buscam tornar seus produtos 

mais atrativos, oferecendo diferenciais como: enriquecimento do texto, fornecendo 

números interativos e "lentes semânticas" que transformam uma tabela em um gráfico; 

ou também links para definições de termos ou conceitos (para obter informações 

adicionais sobre esses termos ou sobre as pessoas e organizações relevantes); links 

diretos para todas as referências citadas; acesso aos dados dentro do artigo em forma 

acionável e links para os conjuntos de dados completos que fundamentam o artigo; e 

metadados legíveis por máquina. Tal reconhecimento reforça a importância dos editores 
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para a manutenção da qualidade, também técnica, da comunicação científica realizada 

no Reino Unido. 

 Os repositórios temáticos e institucionais não são desprezados, mas colocados 

como uma solução complementar, principalmente para o armazenamento em longo 

prazo de conteúdos não revisados por pares (que não estão no escopo dos periódicos) 

como dados de pesquisa e literatura cinza. Argumentam que este recurso não foi 

priorizado pelo reconhecimento de que os repositórios estão pouco povoados e não 

respondem à necessidade de acesso à produção mundial científica, visto que mesmo que 

os pesquisadores ingleses depositassem toda sua produção, isso representaria apenas 6% 

dos artigos mundiais. Consideram que não seria necessária a duplicidade de arquivos, 

tendo ao mesmo tempo a publicação disponível em acesso livre no portal do periódico 

que o publicou e num repositório institucional. Tal pensamento é questionável, visto 

que assim as publicações financiadas com recursos públicos estariam sob a tutela de 

empresas privadas, o que futuramente poderia gerar conflitos de interesses.  

 Destacam como principal motivador para o crescimento do acesso livre o 

estabelecimento de políticas pelos financiadores, gerando os incentivos necessários para 

que os pesquisadores disponibilizem seus resultados utilizando a solução recomendada. 

 Podemos dizer que o principal diferencial do Relatório Finch é a tentativa de 

conciliar as premissas do acesso livre e da Ciência Aberta aos interesses do mercado da 

comunicação científica, considerando possível um modelo de negócio capaz de atender 

às demandas de todos os envolvidos. Seria a conformação da contracultura presente nas 

bases dos movimentos libertários ao cenário da indústria capitalista.  

 O que para alguns pode ser seu ponto mais forte, para outros é alvo de críticas. O 

próprio sistema baseado na revisão por pares já foi questionado, principalmente numa 

situação em que represente uma das principais fontes de recursos financeiros do 

periódico. Ainda, é um modelo que pressupõe uma indústria da comunicação científica 

fortemente estabelecida e com investimentos constantes em novos desenvolvimentos, o 

que não se aplica a vários países do mundo, inclusive ao Brasil.  
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3.6  BRASIL: PIONEIRISMO E INTEGRAÇÃO 

 
 O terceiro objetivo desta seção é analisar as políticas e iniciativas brasileiras de 

Acesso Livre em curso. O Brasil tem sido exemplo em todo o mundo por suas 

iniciativas pioneiras no acesso público à informação. Ortellado (2008) descreve as 

várias ações implementadas pelo Governo nesse sentido:   

 

O Brasil tem sido visto como a vanguarda neste conjunto de políticas 
que podemos chamar de políticas de acesso à informação. [...] Entre as 
políticas brasileiras que promovem essas práticas alternativas de 
licenciamento destacam-se: a utilização de software livre na 
administração pública; a promoção do software livre por meio de 
incentivos fiscais para a venda de computadores pessoais populares; o 
licenciamento livre de conteúdos financiados pelo Estado; o 
licenciamento livre de conteúdos produzidos por órgãos 
governamentais; a promoção do acesso aberto às teses e dissertações 
brasileiras; o financiamento público de revistas científicas de acesso 
aberto e o licenciamento compulsório de medicamentos considerados 
de interesse público. (ORTELLADO, 2008, p. 187) 

  

 Para melhor compreender a influência das políticas públicas no cenário de 

produção científica e tecnológica no Brasil, apresentamos os principais atores do nosso 

Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em 2010, o Centro de Gestão de 

Estudos Estratégicos (CGEE) – órgão ligado ao MCTI – e a empresa canadense Global 

Advantage Consulting, especialista na confecção de mapas de CT&I, confeccionaram o 

“Quadro   de   Atores   Selecionados   no   Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia & 

Inovação”  (Anexo  A) com base em informações de fontes públicas e oficiais. O objetivo 

foi retratar a organização dos relacionamentos intra e interatores – entre instituições 

governamentais de CT&I, ministérios, empresas, agências e institutos. Não constam 

nesse quadro os atores do sistema vinculados à temática social (como Centros 

Vocacionais Tecnológicos e institutos focados em tecnologias e pesquisas sociais). O 

quadro apresenta cinco grupos de atores: 

a) Governo – Presidência da República; Secretaria de Assuntos Estratégicos; 

Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia; e doze Ministérios, entre eles o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério da Educação e 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No Sistema, o 

Governo tem o papel de estabelecer as políticas e cumpre importante função 

como fomentador e financiador. Em 2010, a Coordenação Geral de Indicadores 
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do MCTI registrou como dispêndios nacionais em P&D um percentual de 1,16% 

do PIB brasileiro. Destes, segundo o IBGE, 0,55% foram provenientes da 

iniciativa privada, ficando a cargo do governo 0,61% dos investimentos.  

 

b) Universidades, Hospitais e Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(ICTs) – empregam o maior número de cientistas no Brasil e são também 

responsáveis pela formação de nova mão de obra especializada. 

 
c) Setor empresarial – por dificuldades em obter dados oficiais, foram consideradas 

apenas as empresas que receberam financiamentos governamentais via FINEP e 

BNDES. Temos, portanto, um quadro de empresas que investiram em P&D 

mediante investimentos governamentais. 

 
d) Parques Tecnológicos e Incubadoras – o quadro não os relaciona diretamente a 

nenhum órgão do governo, não esclarecendo como se dá seu financiamento. Seu 

principal papel seria desenvolver inovações aplicáveis, de modo a permitir 

rápida transferência de tecnologia para o mercado produtivo. 

 
e) Entidades, Programas e fontes de fomento ou financiamento à pesquisa e 

inovação - inclui CAPES, CNPQ, FINEP, BNDES e Fundações e Entidades 

estaduais de apoio à pesquisa. 

 
 O Governo Federal, visto como entidade única, é o principal ator em nosso 

Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação. Além de definir as políticas e direcionar os 

investimentos, é ainda o maior empregador dos cientistas brasileiros através das 

Universidades, Hospitais e Instituições de Ciência e Tecnologia. É a partir dessa 

constatação que destacamos a importância das decisões governamentais quando 

analisamos o ambiente da ciência no Brasil. Por isso, trataremos de analisar agora a 

Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012-2015 (ENCTI), tomada 

como documento oficial para análise dos direcionamentos da política pública em 

relação à comunicação científica no Brasil.  

 Em texto de apresentação, o documento descreve a trajetória histórica da 

construção das políticas para CT&I no país: 

A ENCTI dá continuidade e aprofunda o Plano de Ação em Ciência, 
Tecnologia e Inovação 2007-2010 (PACTI) e sua concepção apoia-se 
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na experiência acumulada em ações de planejamento das últimas 
décadas, que se iniciaram nos anos 70 com os Planos Básicos de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológicos (PBDCTs), seguidas pela 
criação em 1985 do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, hoje 
MCTI após a incorporação da Inovação ao nome em 2011); 
estabelecimento das Conferências Nacionais de Ciência e Tecnologia 
(CNCT) e pelo advento dos Fundos Setoriais, criados no final dos 
anos 90, que contribuiu para robustecer o padrão de financiamento as 
iniciativas do setor, com volumes maiores e mais consistentes de 
investimento. 
 Foram igualmente consideradas na elaboração da ENCTI as 
recomendações do Livro Azul, que reuniu as sugestões dos diversos 
atores do sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação, por 
ocasião da IV CNCTI, em 2010. (MCTI, 2012) 

 
 
 Nossa análise buscou identificar as estratégias governamentais de comunicação 

científica, sua ligação com as tecnologias de informação e comunicação, e o tratamento 

dado à questão do acesso livre à informação científica produzida com recursos públicos.  

 O documento cita a crise econômica internacional iniciada em 2008 como forte 

influenciadora das políticas do sistema de ciência, tecnologia e inovação. A crise 

significou a necessidade do fortalecimento da economia interna, que hoje está 

diretamente ligada ao desenvolvimento da capacidade tecnológica, científica e 

inovadora brasileira. O principal desafio é diminuir sua dependência da exportação de 

commodities e a importação de produtos de média-alta e alta tecnologia, de modo a 

diminuir o déficit da balança comercial. Para isso, o governo vem aumentando 

gradativamente seus investimentos em P&D. A partir de 2005, o Governo Lula 

implementou uma política de crescimento nos investimentos, chegando em 2007 a 20,3 

bilhões de dólares investidos no ano, crescendo até 2010 para 26 bilhões de dólares. 

Também houve crescimento no número de pesquisadores no País, passando de 120.529 

em 2008 para 138.653 pesquisadores em 2010.  

 Diante deste cenário, foram definidos como eixos prioritários das estratégias 

para ciência, tecnologia e inovação: 

1. Promoção da inovação; 

2. Formação e capacitação de recursos humanos; 

3. Fortalecimento da pesquisa e da infraestrutura científica e tecnológica; 

4. Aperfeiçoamento do marco regulatório de fomento à inovação; 

5. Novo padrão de financiamento do desenvolvimento científico e tecnológico. 
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 Dentro destes eixos prioritários foram estabelecidos objetivos e suas respectivas 

estratégias. Selecionamos aquelas pertinentes à comunicação científica: 

1. Objetivo: Fortalecer a pesquisa e a infraestrutura científica e tecnológica, de 

modo a proporcionar soluções criativas as demandas da sociedade brasileira e 

uma base robusta ao esforço de inovação. 

Estratégia nº 6: ampliação e interiorização da infraestrutura de comunicação e 
colaboração em rede de alto desempenho para campi universitários e institutos de 

pesquisa em todo o Brasil. 

2. Objetivo: Promover a melhoria da educação científica, a popularização da C&T 

e a apropriação social do conhecimento.  

Estratégia nº 5: promoção da presença mais intensa e com qualidade da C&T nos meios 

de comunicação, por meio de programas de TV, radio, uso da internet, TV digital e 

redes sociais.  

 Busca-se uma maior penetração da comunicação da ciência no corpo social, 

ampliando  a  cultura  científica.  O   termo  “Acesso  Livre”  não  aparece  no  documento,  o  

que pode significar que o Governo ainda não tem uma posição oficial sobre o assunto. 

Entretanto, ressalta a importância da comunicação e colaboração em rede entre os 

cientistas e destes com o público utilizando meios como a internet.  

 Mesmo não assumindo em discurso oficial a valorização do Acesso Livre, o 

Governo brasileiro vem implementando iniciativas condizentes com tal filosofia criando 

assim um ambiente favorável ao Acesso Livre e à Ciência Aberta. Perceberemos que os 

nossos cientistas estão se habituando a trabalhar em sistemas digitais em rede, baseados 

numa filosofia de Acesso Livre. Nossa análise está focada nas infraestruturas 

informáticas mantidas pelo Governo Federal destinadas aos cientistas brasileiros e 

ligadas a disseminação de conteúdos em acesso livre. Com este perfil, temos as 

seguintes iniciativas: SciELO, Portal de Periódicos, Plataforma Lattes e SEER. Ao final, 

apresentaremos o estágio atual da presença dos repositórios institucionais e bibliotecas 

de teses e dissertações no Brasil, discutindo a viabilidade deste tipo de iniciativa em 

nosso país.  

 
3.6.1 SciELO: Padrão de qualidade 

 
O Brasil foi pioneiro na criação de um portal de comunicação científica de 

acesso livre. O SciELO – Scientific Eletronic Library Online– foi criado em 1996, 
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agregando arquivos digitais de vários países. Hoje estão disponíveis em sua base de 

dados periódicos científicos do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 

Espanha, México, Portugal, África do Sul e Venezuela.  

Inicialmente criado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP), em parceria com o BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe 

de Informação em Ciências da Saúde, somente a partir de 2002 passou a contar com o 

apoio do CNPq. O projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia 

comum para a preparação, armazenamento, disseminação e avaliação da produção 

científica em formato eletrônico. Com um banco de dados próprio (não é um portal 

coletor), armazena o conteúdo de publicações científicas que se submetem ao seu 

processo de aprovação. Assim, o portal não gera conteúdo, mas armazena os textos 

gerados por terceiros que atendem ao padrão de qualidade SciELO. Em 2013, a Fapesp 

registrava a presença de 269 periódicos cadastrados, sendo 54% dos artigos escritos em 

inglês, 62% em português e 16% em ambas as línguas. Contava naquele ano com 1,2 

milhões de visualizações por dia.  

As editoras submetem seus títulos para aprovação segundo os critérios SciELO 

de qualidade, que incluem itens como seu caráter científico, arbitragem por pares, 

composição do Conselho Editorial, periodicidade, tempo de existência, pontualidade, 

dados em inglês, normalização bibliográfica, afiliação de autores, citações recebidas e 

política de direitos autorais. Os periódicos já indexados pelos índices internacionais 

Web of Science, MEDLINE/PubMed e PsycInfo têm admissão automática.  

Após aprovadas, podem arquivar seus fascículos no portal, com artigos 

completos, para acesso livre. O conteúdo fica armazenado no próprio portal, não 

dependendo da interoperabilidade entre sistemas nem da manutenção de um repositório 

institucional de terceiros (assim não há links quebrados). Um ponto importante é que o 

SciELO é um portal de periódicos cadastrados, ou seja, os textos foram originalmente 

aprovados e trabalhados editorialmente pelos periódicos de origem, e serão 

armazenados no portal quando de interesse de seus detentores. Assim, poderá haver uma 

diferença no tempo de publicação do original em papel ou mesmo no site do periódico, 

entrando no banco de dados do SciELO somente depois. Por isso, deve-se considerar o 

SciELO como um portal de pós-prints.  

Os documentos armazenados no SciELO são fechados, oferecendo como 

possibilidade de diálogo com seus autores apenas a indicação de seus respectivos e-

mails. Seguem um padrão visual linear (Figura 19), como uma página impressa na tela 
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de forma contínua (HTML com uso constante da barra de rolagem ou download do 

documento em PDF). Por manter um banco de dados próprio, gera várias estatísticas: 

número de registros (entre revistas, fascículos, artigos), acesso aos artigos, acesso por 

periódico  ou  por  artigo  (quantas  vezes  o  “meu”  artigo  foi  acessado).  Ainda  oferece  um  

menu de serviços que inclui: gerar o texto em PDF ou XML, referências do artigo, 

como citá-lo, enviar o artigo por e-mail, tradução automática. Também, se há links 

relacionados  dentro  do  portal,  chamados  de  “similares  em  SciELO”.   

O Portal SciELO se apresenta, portanto, como uma solução online para 

armazenamento e acesso de publicações científicas de reconhecida qualidade que 

buscam integrar um projeto de acesso livre mantido pelo governo federal brasileiro. Seu 

acervo vem crescendo, incluindo agora também livros brasileiros na íntegra, e 

conteúdos do Uruguai, Peru, Paraguai e Bolívia.  

Trata-se de um recurso muito utilizado pelos cientistas brasileiros, tendo-o como 

fonte de informações. Entretanto, vale ressaltar que seu conteúdo não é constituído por 

publicações recentes devido aos prazos de disponibilização definidos por cada editora.  

 

Figura 19 – Página de conteúdo do Portal SciELO 

 
 Fonte: Portal SciELO.  
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Ainda, precisamos observar que ao longo do tempo não houve investimentos 

contínuos em novos desenvolvimentos, deixando seu formato de apresentação dos 

conteúdos defasado. Tal fato é perceptível ao pensarmos nas possibilidades editoriais 

citadas pelo Relatório Finch que não se encontram aplicadas ao ambiente do SciELO. 

No caso, seria então responsabilidade do Governo brasileiro investir em novas 

possibilidades tecnológicas de modo a manter uma infraestrutura capaz de responder às 

necessidades da comunicação científica? Assumimos tal tarefa quando propomos 

discutir uma Plataforma de Ciência Aberta para o Brasil.  

 

3.6.2 Portal de Periódicos: Oportunidades iguais 

 

O Portal de Periódicos é uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão ligado ao Ministério da Educação, lançado 

em novembro de 2000 (Figura 20). Trata-se de um portal que dá acesso a bancos de 

dados de conteúdo científico tanto de acesso livre quanto de acesso restrito (sob 

pagamento). O governo brasileiro compra das empresas editoras a permissão de acesso 

para que os pesquisadores de todo o Brasil possam ler mais de 33 mil publicações 

periódicas internacionais e nacionais como ProQuest e Scopus (Elsevier). Como 

apresentado pelo portal, o desenvolvimento da coleção provém de sugestões de usuários 

e análises realizadas pela CAPES e pelo Conselho Consultivo do Programa de Apoio à 

Aquisição de Periódicos. São critérios de análise a área de conhecimento da nova 

coleção sugerida e sua relação com o cenário da pós-graduação no Brasil, o fator de 

impacto das publicações indicadas, a disponibilidade de recursos financeiros pela 

CAPES, entre outros. 

Também integra o conteúdo de acesso livre do Portal de Periódicos as 

publicações eletrônicas brasileiras distribuídas pelo SciELO e os periódicos nacionais 

avaliados pelo programa QUALIS que atendem aos seguintes critérios: títulos nacionais 

com circulação local, nacional e internacional; títulos classificados em nível A e/ou B; 

títulos com textos completos dos artigos em formato eletrônico; e títulos de acesso 

gratuito na internet. Desta forma, o Portal de Periódicos funciona também como um 

agregador dos conteúdos nacionais revisados por pares, como aqueles publicados via 

SEER. Desde 2012 foi disponibilizada a busca por livros eletrônicos (e-books), em uma 

base de mais de 150.000 livros cadastrados, com títulos em português e inglês. Isso 

facilita o acesso aos pesquisadores e confere maior visibilidade aos conteúdos. 
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Para acessar o conteúdo restrito do portal, é necessário integrar uma das 

instituições filiadas, entre universidades públicas, órgãos governamentais e instituições 

de pesquisa, que mantêm terminais com IP registrado para reconhecimento de usuários.  

 
Figura 20 – Página de buscas do Portal de Periódicos CAPES 

 

 
 Fonte: Portal de Periódicos. 

 

Acessam gratuitamente o conteúdo restrito do Portal de Periódicos as 

instituições federais de ensino superior; as instituições de pesquisa com pelo menos um 

programa de pós-graduação que tenha obtido nota quatro ou superior na avaliação da 

CAPES; as instituições públicas de ensino superior estaduais e municipais, com pelo 

menos um programa de pós-graduação que tenha obtido nota quatro ou superior na 

avaliação da CAPES; instituições privadas de ensino superior com pelos menos um 

doutorado que tenha obtido nota cinco ou superior na avaliação da CAPES; instituições 

com programas de pós-graduação recomendados pela CAPES, e que atendam aos 

critérios de excelência definidos pelo Ministério da Educação, para acesso parcial ao 

conteúdo assinado, como Usuários Colaboradores (pagam uma certa quantia). Segundo 

números gerados pelo próprio portal, no ano de 2013 tinham acesso ao conteúdo restrito 

do Portal de Periódicos 422 instituições de todo o Brasil. No mesmo ano, foram 

acessados 44.420.626 arquivos completos através do portal. 

 Para um país de grandes dimensões geográficas como o Brasil e recente 

formação de suas universidades, a compra de acervos de periódicos científicos de forma 

descentralizada por cada biblioteca tornaria o processo altamente dispendioso e lento. 

Assim, temos no Portal de Periódicos uma solução de compra única, realizada pela 
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CAPES, capaz de permitir o rápido acesso a conteúdos científicos internacionais de 

qualidade, permitindo uma maior igualdade de oportunidades para os pesquisadores de 

todas as regiões do Brasil. Trata-se de uma solução adequada ao cenário da 

comunicação científica da era industrial, contando com altos investimentos do Governo 

Federal para compra de assinaturas de publicações comerciais de todo o mundo. 

Entretanto, estamos prevendo um novo cenário, o da Sociedade em Rede, e o 

desenvolvimento dos princípios da Ciência Aberta, o que nos faz refletir sobre os custos 

de acesso aos resultados da produção científica financiada com recursos públicos. 

Entendemos, assim, que o Portal de Periódicos será necessário enquanto a publicação 

científica mundial ainda estiver sob o controle de editoras comerciais. Mas em paralelo, 

acreditamos no crescimento da Ciência Aberta e por isso propomos pensar em soluções 

para esse novo cenário. 

 

 3.6.3 Plataforma Lattes: Integração nacional 

 

A Plataforma Lattes, sob a administração do CNPq, é a experiência brasileira na 

integração de base de dados de currículos, de grupos de pesquisa e de instituições em 

um único sistema de informações, utilizado para ações de planejamento, gestão e 

operacionalização de fomentos. Na forma atual – utilizando o sistema operacional 

Windows e com informações online – está funcionando desde agosto de 1999. Por sua 

abrangência e confiabilidade, as informações contidas na Plataforma Lattes são 

utilizadas para análise de mérito e competência dos pleitos de financiamentos na área de 

ciência e tecnologia, o que incentiva os pesquisadores a manterem seus dados 

atualizados.  

O modelo plataforma permite a alimentação pelo próprio usuário (Figura 21). 

Assim, através de formulários padrão, cada pesquisador alimenta seu currículo, 

respeitando os itens considerados relevantes pelo CNPq. Com isso, temos um padrão 

comparativo de produtividade científica, inclusive com geração automática pelo sistema 

de referenciais numéricos e estatísticos, o que facilita a avaliação em processos 

seletivos. 

É interessante atentar para os itens curriculares previstos no padrão da 

Plataforma Lattes, que foi recentemente atualizada de forma a abranger atividades 

sugeridas pelos usuários e por uma comissão técnica. No novo formato, são 

consideradas as atividades de comunicação científica para educação e popularização da 
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ciência, como blogs, sites e redes sociais mantidos por pesquisadores; e entrevistas e 

artigos publicados em veículos de comunicação de massa. Podemos considerar a 

inclusão de tais itens no currículo oficial dos pesquisadores brasileiros como um 

exemplo da cultura digital buscada pelo governo para a aproximação do meio 

acadêmico e científico da sociedade em geral. 

 

Figura 21 – Exemplo de página de alimentação da Plataforma Lattes 

 
Fonte: Currículo Lattes. 

 

Desde 2002, a Plataforma Lattes vem sendo preparada para sua exportação. 

Após o desenvolvimento de uma versão em língua espanhola, o CNPq passou a 

licenciar gratuitamente o software e a fornecer consultoria técnica para a implantação do 

Currículo Lattes nos países da América Latina, estando em funcionamento na 

Colômbia, Equador, Chile, Peru, Argentina e também em Portugal e Moçambique.  

Além dos currículos pessoais, a Plataforma Lattes reúne as informações 

curriculares dos grupos de pesquisa em atividade no Brasil registrados oficialmente no 

CNPq e das instituições de pesquisa que buscam o reconhecimento oficial. Dessa forma, 

a Plataforma abrange todos os cadastros dos potenciais usuários dos fomentos para 

ciência e tecnologia. Sua alimentação via formulários pelos usuários finais torna os 

dados transparentes, permitindo a geração de diferentes formas de apresentação das 

informações, tanto em texto quanto na geração de dados estatísticos. Isso facilita o uso 

dos dados tanto pelo CNPq quanto pelos próprios pesquisadores, sendo utilizada como 

ferramenta útil no dia a dia da comunidade científica. Seus dados podem ser consultados 

por qualquer pessoa, o que caracteriza uma informação em Acesso Livre. Por isso 
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incluímos a Plataforma Lattes em nossa análise como parte integrante dos esforços 

federais em disponibilizar informações da produção científica nacional em Acesso 

Livre. 

É interessante mencionar uma funcionalidade agregada à versão da plataforma 

utilizada em Portugal. Através de protocolo quadripartido entre a Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia de Portugal (FCT), Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Brasil, laboratório Gávea do Departamento de Sistemas de Informação da 

Universidade do Minho (PT) e o grupo Stela da Universidade Federal de Santa Catarina 

(BR), Portugal utiliza a tecnologia da Plataforma Lattes, que nesse país é chamada de 

Plataforma DeGóis. Tal versão é interoperável com os repositórios institucionais 

integrantes do Portal RCAAP (anteriormente apresentado quando falamos nesta seção 

sobre a União Europeia). Assim, quando um cientista deposita um documento em 

qualquer um dos repositórios integrantes do projeto, para isso preenchendo o formulário 

padrão de metadados, estas informações alimentam também automaticamente seu 

currículo DeGóis, evitando o retrabalho.  

Recurso semelhante está disponível no Currículo Lattes com a utilização de 

número D.O.I. Se o documento possui tal identificação, ao informar seu número, o 

sistema recupera os metadados. Entretanto, como o número D.O.I. depende de registro e 

pagamento de taxa anual de manutenção, a maior parte das revistas científicas 

brasileiras não o utilizam, o que obriga os pesquisadores a preencherem manualmente 

todos os dados da publicação no formulário do Lattes.  

A Plataforma Lattes é reconhecida internacionalmente por sua consistência, 

alcançada pela qualidade do sistema e das informações nele contidas. Sua alimentação 

pelos cientistas se dá pelo reconhecimento do arranjo institucional gerado em seu 

entorno. Para ser considerado um cientista no Brasil, é preciso ter um Currículo Lattes. 

O benefício principal é o cumprimento de exigências burocráticas por parte daqueles 

que são servidores públicos ou têm o objetivo de pleitear financiamentos 

governamentais. Entretanto, sua utilização vai além das relações com o poder público. 

Tornou-se padrão para todos os envolvidos com CT&I no Brasil, sendo solicitado 

também por instituições privadas, como faculdades e laboratórios de pesquisa. Por isso, 

tornou-se o principal exemplo brasileiro de Plataforma com informações de CT&I que, 

mesmo sem uma lei ou política mandatória, alcançou uma alta utilização pela 

comunidade científica nacional.  
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3.6.4 SEER: Periódicos em Acesso Livre 

 

A principal iniciativa do MCTI voltada para o Acesso Livre ao conhecimento 

científico foi a disponibilização para os programas de pós-graduação do país do Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), passando assim, desde o ano de 2004, a 

incentivar a publicação eletrônica em acesso livre em todas as universidades e centros 

de pesquisa.  

Entre as soluções para publicação em acesso livre identificadas em nosso 

Quadro 3, somente a Suécia cita em sua política mandatória o uso de periódicos em 

acesso livre como via de comunicação científica incentivada pelo Governo. Podemos 

entender que a decisão em publicar neste tipo de periódico ou em outros tipos seria do 

próprio pesquisador, de acordo com seus objetivos. No caso brasileiro, não se trata de 

uma política mandatória, mas de um arranjo institucional que nos leva a adotar os 

periódicos online de acesso livre como solução viável para a comunicação científica da 

maioria dos programas de pós-graduação do país, como veremos a seguir. 

O SEER foi traduzido e customizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT) a partir do software Open Journal Systems (OJS) 

(http://pkp.sfu.ca/ojs), do Public Knowledge Project (PKP), mantido pela British 

Columbia University (Canadá). O sistema utiliza o protocolo OAI-PMH, possibilitando 

o intercâmbio de metadados, ferramentas de apoio à pesquisa e assim mecanismos para 

preservação dos conteúdos. Em notícia veiculada no site do IBICT em 2 de maio de 

2012, comemorava-se o registro de 100 portais de periódicos científicos no sistema, 

sendo 29 de universidades públicas e 71 de universidades particulares de todo o país.  

O sistema tem como objetivo dar assistência na edição dos periódicos científicos 

em cada uma das etapas do processo, desde a submissão e avaliação dos consultores até 

a publicação online e sua indexação. Suas principais características são: (1) Submissão 

de artigos, pareceres e outros itens on-line; (2) Gerenciamento on-line para cada etapa 

da publicação; (3) Indexação de artigos publicados; (4) Notificação via e-mail e 

comentários dos leitores; (5) Ferramenta de ajuda para a pesquisa em cada artigo; (6) 

Possibilidade de preservação – LOCKSS.  

Nosso SEER integra um conjunto de iniciativas internacionais de 

desenvolvimento de soluções para Acesso Livre ao conhecimento científico. Segundo 

apresentação do sistema presente no site do IBICT (www.ibict.br), a partir das ações 

propostas e do esforço colaborativo de grande número de pesquisadores de origem 
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multidisciplinar, foram desenvolvidas soluções tecnológicas e estabelecidos padrões de 

interoperabilidade para melhorar a disseminação da produção científica, incluindo os 

sistemas OJS (SEER), Open Conference Systems (SOAC - Sistema On-line de Apoio a 

Congressos), Dspace ( para criação de repositórios digitais) e Eprints (DiCi - Diálogos 

Científicos).  

O periódico científico do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 

Informação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) é editado no SEER. (Figura 22). O sistema permite 

customizações, para que cada publicação tenha um design singular. Como padrão, 

temos o menu de navegação principal, com os itens Página Inicial, Sobre, Acesso, 

Cadastro, Pesquisa, Atual e Arquivos. Também, o menu de navegação lateral (direita), 

para realização de login, pesquisa no site e acesso a informações para leitores, autores e 

bibliotecários. O Sumário é apresentado na tela em forma de lista temática, 

disponibilizando os links para os resumos de cada artigo do fascículo (em HTML) e 

para o texto completo (em PDF). Assim como no formato utilizado pelo SciELO, os 

textos dos artigos são lineares, funcionando como uma impressão em tela. 

 

Figura 22 – Portal da Revista Intexto com utilização do SEER 

 
 
Fonte: Revista Intexto.  
 

Atentamos para o fato de que o cadastro de usuário (geração de login e senha) é 

necessário somente para os autores, permitindo o acesso à área de submissão de textos. 

O cadastro é válido apenas para o periódico em que o usuário se encontra, sendo 
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solicitado novo cadastro a cada novo periódico, mesmo que todos utilizem o SEER. 

Temos, portanto, que cada editor gera um banco de dados diferente, sob sua 

administração.  

Muitos programas de pós-graduação no Brasil passaram a utilizar somente a 

versão eletrônica de suas revistas científicas, abandonando as custosas e trabalhosas 

versões impressas. E outras revistas surgiram já em ambiente digital. Para efeitos de 

avaliação, segundo os critérios Qualis CAPES para periódicos científicos, não há 

diferenciação entre um periódico impresso ou eletrônico. Os critérios relacionam-se 

com o desempenho e o conteúdo, o que pode ser igualmente verificado em ambos os 

formatos. O crescimento dos periódicos eletrônicos chamou a atenção do Portal de 

Periódicos CAPES, que identificou grande diversidade na apresentação das revistas 

nacionais eletrônicas Qualis A e B, levando sua equipe a recomendar aos editores uma 

padronização das informações básicas, tendo como referências o projeto SciELO e o 

SEER. 

A ampla adoção dos periódicos online de acesso livre tem funcionado no Brasil 

sem que haja qualquer tipo de pagamento para publicação ou remuneração pelo trabalho 

dos autores, revisores e editores envolvidos em seu processo de produção. Trata-se de 

um cenário diferente do encontrado em países como EUA e os membros da União 

Europeia, onde as discussões sobre o crescimento do Acesso Livre e da Ciência Aberta 

passam principalmente pelas discussões de custos, benefícios e direitos de copyright. 

Nestes países, concebem um ambiente sem remuneração dos envolvidos quando pensam 

em repositórios institucionais, que receberão principalmente artigos já publicados. A 

publicação de artigos originais, revisados por pares, e trabalhados editorialmente, 

envolveria uma indústria que depende principalmente dos recursos advindos dos 

financiadores da pesquisa e do governo. Vimos que esse é o principal ponto discutido 

pelo Relatório Finch, do Reino Unido. Qual é então o arranjo brasileiro que permite o 

crescimento dos periódicos online de acesso livre sem a aplicação direta de recursos 

financeiros em sua produção? 

Obviamente, houve um esforço inicial promovido pelo Governo Federal de 

adaptação da linguagem do sistema de modo a disponibilizar o SEER em nível nacional. 

Tal iniciativa foi baseada na orientação geral de utilização de soluções em software 

livre, o que levou o IBICT a propor o uso do sistema OJS. O segundo passo incluiu o 

processo de treinamento das equipes locais para instalação, utilização e manutenção do 

sistema nos servidores de cada instituição. As funções editoriais foram então assumidas 
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pelos professores e funcionários dos programas de pós-graduação, como então já faziam 

para as versões impressas de seus periódicos científicos. Não recebem por esse trabalho 

remuneração extra em seus contracheques. A atividade é valorizada para formação de 

currículo, para crescimento de sua experiência científica e para formação de redes de 

relacionamento.   Como   vimos   anteriormente,   o   “jogo   da   reputação”   funciona   bem,  

construindo assim possibilidades futuras de remuneração baseadas em progressão na 

carreira ou financiamentos para pesquisa. 

Assim, desde sua implantação, o SEER não encontrou uma indústria editorial 

científica que fosse capaz de impedir ou dificultar seu uso. Para os pesquisadores 

brasileiros, a única barreira inicial, já superada, era  da  “cultura  do  impresso”,  ou  seja,  a  

maior valorização do que era impresso em detrimento do digital online. Mas 

rapidamente percebeu-se as vantagens dos ambientes em rede, não sendo associado ao 

suporte a qualidade editorial do periódico. Nossa dificuldade agora é outra: aumentar o 

impacto da pesquisa brasileira no cenário científico mundial. Se nossas publicações já 

estão em acesso livre online, precisamos que sejam mais lidas, mais citadas, mais 

procuradas pelos cientistas como referência em suas áreas. Mas esta é outra discussão. 

Percebemos nos exemplos brasileiros apresentados até o momento uma dupla 

função das soluções de comunicação científica baseadas em linguagem digital em rede: 

redução de custos e abrangência nacional. São objetivos pertinentes a um país de 

economia em desenvolvimento e com dimensões continentais, que a partir de decisões 

políticas centralizadas está sendo capaz de propor soluções agregadoras. Em nossa 

opinião, a mesma lógica não é aplicada quando investimos em repositórios 

institucionais e bibliotecas de teses e dissertações. Apresentamos nossos argumentos a 

seguir.  

 

3.6.5 Repositórios Institucionais e Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações:  

  Iniciativas dispersas 

 

 Está em curso no Brasil o desenvolvimento de repositórios institucionais. Como 

vimos, o país figurava no cadastro ROAR em abril de 2014 com 127 repositórios, o que 

pode ser considerado ainda um número baixo. Trata-se de ação pertinente à filosofia de 

Acesso Livre, assim como proposto pela OAI. Entretanto, apresentaremos aqui 

argumentos que demonstram que o esforço não tem respondido adequadamente aos seus 

objetivos e que podemos imaginar outras soluções no cenário brasileiro.  
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 Para uma instituição de pesquisa criar e manter seu repositório institucional é 

preciso investimentos contínuos, passando pelas fases descritas por Leite (Figura 23) de 

planejamento, implementação e formas de assegurar a participação da comunidade. É 

preciso mobilizar uma equipe, que irá definir a política de publicação da instituição, 

bem como manter a comunidade incentivada a participar do repositório, de modo a 

cumprir sua função de visibilidade. 

 Não é fácil atender a burocracia das fases de planejamento e implementação, 

bem como depois convencer a comunidade da validade da ação. Por isso instituições de 

pesquisa em todo o mundo estão aderindo a políticas mandatórias, recomendando ou 

exigindo o autodepósito de publicações revisadas por pares aceitas para publicação, 

como demonstra o ROARMAP citado anteriormente. 

 
Figura 23 - Fases da construção de repositórios institucionais de acesso livre 

 

 
Fonte: Leite (2009). 
 

 Temos dois exemplos de esforços do Governo Federal brasileiro para 

implementação de repositórios institucionais que não alcançaram os resultados 

esperados: o Projeto de Lei 1120/2007, do Deputado Rodrigo Rollemberg, que trata do 

processo de disseminação da produção técnico-científica do Brasil e dá outras 

providências; e os editais para apoio a projetos de implantação de repositórios 

institucionais nas instituições públicas federais, estaduais e municipais de ensino e 

pesquisa capitaneados pela Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais 
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(Funcate), em convênio com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), e com o 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) como executor. 

 O PL 1120/2007, após ocupar várias comissões técnicas e pautas na Câmara dos 

Deputados e Senado Federal, foi arquivado sem previsão de reabertura. O projeto 

determinava que as instituições de educação superior de caráter público e as unidades de 

pesquisa constituíssem repositórios institucionais de acesso livre na rede mundial de 

computadores à sua produção técnico-científica. Nesses repositórios, deveria ser 

obrigatoriamente depositado  “o  inteiro  teor  da  produção  técnico-científica conclusiva 

dos estudantes aprovados em cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado ou similar, 

assim como da produção técnico-científica, resultado de pesquisas científicas realizadas 

por seus professores, pesquisadores e colaboradores, apoiados  com  recursos  públicos”.  

Com isso, tentava obrigar as instituições a organizarem seus repositórios institucionais – 

o que não desobrigaria o Governo Federal dos investimentos necessários – e tornaria a 

fase  de  “participação  da  comunidade”  algo  compulsório.  Sob  a  autoria  da  “comunidade  

científica brasileira”  foi  disponibilizada  a  petição online para aprovação do projeto de 

lei, fazendo crescer no Brasil a discussão sobre o acesso livre à produção científica com 

financiamento público.  

 Mesmo sem a aprovação da Lei, foi iniciado através dos editais para apoio aos 

projetos de implantação de repositórios institucionais o esforço para entregar às 

instituições públicas com programas de pós-graduação reconhecidos pelo MEC um kit 

tecnológico, em regime de comodato, composto por um servidor pré-formatado e 

configurado com o sistema operacional baseado na plataforma Unix/Linux, com os 

softwares Apache, MySQL, Dspace e SEER.  

 No caso brasileiro, ao entregar a responsabilidade às instituições de pesquisa 

para implantação e manutenção dos repositórios institucionais, foi possível perceber 

dois obstáculos: 

a) Mesmo equipando as instituições públicas de pesquisa com hardwares e 

softwares, ainda assim é preciso manter os sistemas funcionando. Para isso, é 

preciso equipe especializada, a qual deveria ser contratada via concurso. Como 

os concursos demoram, ou muitas vezes não são autorizados pelo Governo 

Federal, a equipe acaba sendo formada por profissionais da casa, que acumulam 

funções, e ainda tentam se adaptar às novas demandas técnicas. Com isso, em 

pouco tempo, o repositório institucional apresenta problemas técnicos, o público 
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usuário o abandona, e consequentemente, também os pesquisadores não 

valorizam a disponibilização de seus conteúdos nesses bancos de dados.  

b) Quando dizemos que os repositórios institucionais podem gerar maior 

visibilidade para a produção científica da instituição, e de todo o País, 

realizamos uma generalização que não condiz com a realidade da maioria das 

instituições de pesquisa do Brasil. Geramos maior visibilidade para quem já tem 

visibilidade. Como cada instituição mantém seu próprio banco de dados, o 

usuário busca geralmente as instituições de referência. As demais instituições, 

que ainda não têm visibilidade nacional, mas que estão em plena produção 

científica, não são muito acessadas, constituindo um círculo vicioso de não 

valorização do seu repositório institucional. Ele acaba sendo abandonado por 

falta de visibilidade.  

 

 Na tentativa de minimizar esses problemas, são criados portais coletores como o 

Oasisbr (oasisbr.ibict.br), o qual agregaria os metadados dos repositórios cadastrados e 

interoperáveis com o sistema de busca do portal. Entretanto, não têm se mostrado 

eficazes, visto que os documentos ficam armazenados no repositório da instituição de 

origem, gerando links quebrados por falta de manutenção do banco de dados. Ainda, 

repositórios já em funcionamento que não foram desenvolvidos segundo as 

especificações de interoperabilidade relutam em realizar as adaptações necessárias para 

integrar o portal. 

 Em 15 de fevereiro de 2006 a CAPES publicou a Portaria nº 13 que institui a 

divulgação digital das teses e dissertações produzidas pelos programas de doutorado e 

mestrado reconhecidos. O documento esclarece que a produção científica discente é um 

importante indicador da qualidade dos programas de mestrado e doutorado e que assim, 

para fins de acompanhamento e avaliação periódica do reconhecimento dos cursos, os 

programas deveriam instalar e manter arquivos digitais acessíveis ao público por meio 

da internet. Com isso, foi documentada a obrigatoriedade de entrega de versão 

eletrônica pelo aluno concluinte. 

 Após a portaria da CAPES, a alimentação das bibliotecas digitais de teses e 

dissertações tem acontecido mediante inclusão nos regimentos dos programas de pós-

graduação da obrigatoriedade de entrega do documento em sua versão eletrônica e 

assinatura de termo de direitos autorais, colocando-se como requisito para posterior 
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solicitação de colação de grau. A título de exemplo, temos o texto do Regimento do 

Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, 

que em seu Capítulo VI- Da Conclusão dos Cursos- Artigo 40 informa: 

Art. 40 – Havendo modificações de ordem formal indicadas pela 
Comissão examinadora, estas deverão ser realizadas no prazo de 30 
(trinta) dias e entregues à Coordenação cinco cópias impressas em 
capa dura (no caso do Mestrado) ou oito cópias impressas em capa 
dura (no caso do Doutorado), uma cópia digitalizada da versão 
definitiva da dissertação ou tese e o comprovante da Biblioteca 
Central de depósito de uma cópia impressa (com as assinaturas dos 
examinadores) e uma cópia digitalizada da versão definitiva.  

Parágrafo único – Somente após cumpridas tais indicações o/a 
estudante poderá requerer a Colação de Grau. (PPGCOM/UFPE) 

 

 Os bancos de dados científicos que têm alcançado maior adesão das instituições 

brasileiras são as bibliotecas digitais de teses e dissertações, mantidas pelas 

universidades e seus programas de pós-graduação, notadamente em instituições públicas 

de ensino. De modo a facilitar a busca por esses documentos, contamos com duas 

iniciativas: o IBICT desenvolveu a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), portal coletor que utiliza as tecnologias OAI, mas que depende do perfeito 

funcionamento dos bancos de dados locais para apresentação do documento completo; e 

a CAPES disponibiliza seu Banco de Teses (http://bancodeteses.capes.gov.br/), 

composto por informações enviadas pelas secretarias dos programas de pós-graduação. 

Em consultas realizadas em setembro de 2014, ambos os sistemas apresentavam falhas 

na apresentação dos resultados. A principal causa identificada foi a dificuldade de 

alimentação dos bancos de dados, que dependem diretamente dos programas de pós-

graduação, com dados mantidos ou informados por estes.  

 Em sua maioria, essas bibliotecas utilizam como formato a disponibilização dos 

arquivos em PDF, tornando-os fechados ao reuso. Os metadados solicitados não estão 

padronizados para todo o país, ficando a critério de cada instituição. Estes bancos de 

dados são compostos pelos documentos finais para conclusão dos cursos – teses e 

dissertações – mas toda uma gama de produtos não se fazem presentes, como artigos, 

comunicações, resenhas, palestras, entre outros.  

 Enfim, ainda não podemos afirmar que o Brasil conta com uma estrutura 

organizada de publicação de sua produção científica em acesso livre via repositórios 

institucionais e bibliotecas de teses e dissertações, o que nos confere um ambiente 
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propício para novas soluções. Concluímos assim a análise das políticas e iniciativas em 

separado, partindo agora para uma análise comparada geral entre o Brasil e os demais 

países citados. 

 

3.7  ANÁLISE COMPARADA 

 

 O objetivo final desta seção é reunir subsídios para realizar um estudo 

comparado entre as políticas e iniciativas empreendidas pelo Brasil e os demais países 

analisados. Com isso, buscamos oferecer uma visão geral das plataformas políticas e 

das infraestruturas vigentes de modo a posicionar o Brasil nas discussões sobre o 

Acesso Livre e a Ciência Aberta. Nossa análise comparada constitui, assim, a última 

fase do trabalho de identificação de cenários e oportunidades para a proposição de uma 

Plataforma de Ciência Aberta para o Brasil.  

 Vimos que os EUA ao mesmo tempo tem iniciativas amplamente adotadas, 

como o portal PubMed Central e as políticas mandatórias de suas universidades 

(gerando um grande volume de repositórios institucionais), mas ainda não aprovou uma 

legislação a respeito. Baseados na cultura da liberdade própria da rede, os pesquisadores 

norte-americanos estão alimentando o movimento do acesso livre no país. Mas é forte a 

discussão sobre questões legais ligadas a copyright, patente e propriedade intelectual. 

As duas propostas em análise no Congresso trazem como diferença essencial a decisão 

entre a independência das agências federais de financiamento de pesquisa ou a criação 

de um padrão nacional. A legislação FASTR privilegia a independência das agências 

federais de financiamento de pesquisa, instruindo que devem adotar os princípios do 

acesso livre, mas deixando a cargo de cada administração definir a melhor forma através 

de políticas mandatórias próprias. Já a legislação FIRST propõe uma ampla discussão 

com os stakeholders para a definição de um padrão nacional.  

 Enquanto seus legisladores discutem, a comunidade científica desenvolve suas 

próprias soluções, como é o caso do repositório temático de Física ArXiv, pioneiro e até 

hoje referência mundial em sua área. As miríades legais próprias da política norte- 

americana não geraram uma política clara capaz de tornar-se referência para outros 

países. Sua influência seria mais forte na definição de tecnologias, como as utilizadas 

pelo PubMed Central e o ArXiv. As discussões políticas ainda são voltadas para o 

acesso livre às publicações revisadas por pares, incluindo apenas os dados vinculados 
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aos resultados divulgados. A prática nos mostra que podemos ir além, pensando na 

Ciência Aberta em sua amplitude de dados. Parece-nos que a legislação ainda nem foi 

aprovada e já estaria defasada. 

 Numa relação comparativa entre os EUA e o Brasil, podemos dizer que as 

universidades brasileiras, assim como as norte-americanas, têm buscado desenvolver 

suas próprias políticas mandatórias e repositórios institucionais, não ficando a espera de 

uma legislação federal. Entretanto, as universidades brasileiras não contam com os 

mesmos recursos financeiros e tecnológicos das norte-americanas, o que acaba por 

retardar o processo (o número de repositórios brasileiros ainda é tímido) ou torná-lo 

ineficiente (criação de repositórios que rapidamente são esvaziados).  

 O Brasil também participa dos repositórios temáticos dos EUA, como o PubMed 

Central e o ArXiv. Mas não temos no país repositórios temáticos fortes, de 

reconhecimento nacional ou internacional. Uma relação possível é entre o PubMed 

Central e o nosso SciELO. O PubMed Central – ao armazenar os periódicos científicos 

aprovados pelo padrão de qualidade do site – assemelha-se ao SciELO. Mas há duas 

diferenças básicas: o PubMed Central é específico para publicações das Ciências da 

Vida, enquanto o SciELO é multidisciplinar; e o PubMed Central também armazena 

artigos revisados de autores individuais financiados por agências federais, enquanto o 

SciELO aceita apenas a submissão de editores.  

 Não sugerimos, com isso, que o SciELO passe a admitir artigos revisados 

submetidos diretamente pelos pesquisadores. O portal foi desenvolvido em outras bases 

e cumpre outra função: permitir que os periódicos científicos com alto padrão de 

qualidade sejam disponibilizados em acesso livre através de um banco de dados único. 

Seu sistema de armazenamento e busca funciona, sendo inclusive replicado em outros 

países.  Mas podemos pensar numa outra estrutura mais próxima dos princípios da 

Ciência Aberta, ou seja, com depósitos realizados por indivíduos, incluindo publicações 

revisadas ou não, e também dados de pesquisa. Como exemplo, temos a iniciativa 

francesa HAL.  

 A partir da política mandatória do CNRS – financiador público de pesquisa da 

França, foi desenvolvida a plataforma nacional multidisciplinar HAL. Seu projeto 

assume as vantagens em manter uma plataforma nacional no tocante à racionalização de 

processos burocráticos. Assemelha-se à iniciativa brasileira da Plataforma Lattes, que ao 

mesmo tempo confere benefícios aos pesquisadores e às várias instituições ligadas à 

pesquisa científica no Brasil (universidades, órgãos financiadores, governo). Sua 
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política de depósitos é simples e clara, baseada no bom senso, na ontologia científica e 

nas leis vigentes, com a responsabilização científica do autor através do registro do 

depositário e da utilização de arquivos fechados.  

 Um de seus diferenciais é o foco em manuscritos, permitindo espaço para 

trabalhos em andamento e um maior nível de inovação, já que os textos não são 

excluídos pelo processo de revisão por pares. Por isso a posicionamos como um 

exemplo inserido na filosofia da Ciência Aberta, baseada mais na colaboração entre os 

pares do que na revisão por pares. Assim, como repositório de manuscritos, não 

concorre diretamente com as revistas científicas com revisão por pares. É como se os 

pesquisadores fossem atualizando os dados de modo a formar seus relatórios de 

atividades e ao mesmo tempo fossem burilando seu texto até alcançar um resultado que 

considerem interessante para submissão oficial aos pares ou registro como patente. Pode 

ser que ao longo do tempo a qualidade alcançada pelos textos depositados no HAL seja 

reconhecida de tal maneira, que os próprios cientistas não sintam a necessidade de 

submetê-los a revisões. Tal situação teria que ser acompanhada pela adoção de novos 

parâmetros para a progressão na carreira científica. Isso alteraria a lógica da 

comunicação científica, a qual poderia passar a valorizar a colaboração em alto nível 

mais do que a revisão cega (por autores não identificados).  

 Vale destacar o compromisso assumido pelo CNRS para a criação e manutenção 

de uma infraestrutura nacional de Ciência Aberta. A via utilizada foi do estabelecimento 

de uma política mandatória, sem a necessidade da aprovação de uma lei. Por decisão do 

próprio Conselho foi desenvolvida a infraestrutura e suas políticas de depósito. A alta 

qualidade alcançada promove a valorização da plataforma, levando os cientistas a 

depositarem seus manuscritos mesmo quando não são obrigados a fazê-lo, 

simplesmente pelo reconhecimento dos benefícios agregados ao ato. A iniciativa HAL 

tem muito a nos ensinar. O arranjo institucional idealizado pelo CNRS encontra um 

cenário semelhante ao que pode ser assumido pelo CNPq no Brasil, levando ao 

desenvolvimento de uma plataforma de Ciência Aberta multidisciplinar, baseada em 

manuscritos preservados em longo prazo e de forma estável, interoperável com uma 

plataforma de currículos e a outras plataformas internacionais ligadas à produção 

científica. 

 O caso francês nos apresenta na prática o que a lei peruana busca estabelecer 

com seu Repositório Nacional Digital de Ciência, Tecnologia e Inovação de Acesso 

Aberto. Podemos lembrar da tentativa brasileira em aprovar uma lei regulando o 
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depósito em acesso livre de sua produção científica produzida com recursos públicos a 

qual não foi  bem sucedida, ocupando várias comissões no Congresso para ao fim ser 

arquivada. Parece-nos mais efetivo quando o compromisso é assumido em políticas 

mandatórias dos financiadores de pesquisa, colocando-se como condição contratual para 

recebimento do financiamento. Temos aqui duas situações: o caso peruano, com 

aplicação de um mandado (ordem promovida por lei) e o caso francês, incentivado por 

um mandato (contrato por política mandatória).  

 Consideramos que no cenário brasileiro a via mandatória seria mais eficaz. As 

iniciativas brasileiras são exemplo que a organização institucional promovida pelo 

CNPq é capaz de gerar a infraestrutura e as políticas necessárias para a implementação 

de uma plataforma nacional sem que para isso seja preciso uma lei. Pelo tipo de relação 

criada entre os atores do sistema e a Plataforma Lattes, vislumbramos como possível a 

adoção de uma Plataforma de Ciência Aberta no Brasil, capaz de centralizar os 

investimentos e os esforços. Já temos as informações gerenciais centralizadas pelas 

plataformas mantidas pelo CNPq e utilizadas pelos diversos atores do nosso sistema de 

CT&I. Mas quando olhamos para o conteúdo em acesso livre, ainda estamos dispersos, 

investindo simultaneamente em diferentes soluções: repositórios institucionais e 

temáticos, bancos de teses e dissertações, periódicos online em acesso livre. Podemos 

inovar agregando à nossa solução de Ciência Aberta possibilidades próprias do digital, 

como a multimodalidade da linguagem e ambientes colaborativos. 

 A União Europeia tem apresentado posicionamentos mais diretamente ligados à 

Ciência Aberta, os quais podem ser rapidamente identificados pelas conceituações que 

faz em seus documentos.  Um  exemplo  é  a  definição  para  “informação  científica”: 

À  “informação  científica”  refere-se a (i) artigos científicos revisados 
por pares (publicados em periódicos científicos) ou (ii) dados de 
pesquisa (dados relacionados a publicações, dados com curadoria e/ou 
dados  brutos).  O  termo  “acesso”  inclui  além  dos  direitos  de  ler,  baixar  
e imprimir, também os direitos de copiar, distribuir, buscar, linkar, 
rastrear e minerar. (Guidelines on Open Access to Scientific 
Publications and Research Data in Horizon 2020 – Version 1.0) 

 

 Percebemos que o Brasil, em suas iniciativas, está mais próximo da União 

Europeia do que dos demais países analisados, principalmente por sua ligação com 

instituições de pesquisa portuguesas. Participa do Projeto RCAAP, o que inclui a 

recomendação de utilização do padrão OpenAIRE para os repositórios institucionais.  
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 Também, o portal Oasisbr seria uma tentativa de adotar a mesma política de 

interoperabilidade utilizada pela União Europeia, dando apoio técnico às instituições 

participantes para que utilizem o padrão de metadados e a tecnologia OAI. Entretanto, 

encontramos dificuldades operacionais. Este padrão está baseado no desenvolvimento e 

perfeito funcionamento dos repositórios institucionais, o que não vem acontecendo no 

Brasil pelos motivos já apresentados.  

 Podemos dizer que a cultura de acesso livre na União Europeia está baseada nos 

repositórios institucionais. O Brasil estaria seguindo o mesmo modelo, mas com um 

desenvolvimento mais lento. Temos de forma mais forte a publicação em periódicos de 

acesso livre, forma incentivada pelo uso do SEER e que seria mais condizente com 

nossa situação financeira: não há recursos extras para a implantação dos repositórios. 

Mas havia recursos para as revistas científicas impressas, o que facilitou a migração 

para as revistas online. Como os pesquisadores brasileiros em sua maioria estão ligados 

a universidades e institutos públicos, incluem entre suas tarefas a participação em 

conselhos editoriais de revistas científicas, como revisores e também como autores, 

mesmo que isso não se traduza em remuneração direta. O benefício esperado é a 

formação de currículos melhores, que permitam a progressão na carreira em suas 

instituições, e aí sim benefícios financeiros, como aumento de salário ou 

financiamentos. Trata-se de uma situação própria do Brasil e que nos revela um arranjo 

institucional propício para o desenvolvimento da Ciência Aberta baseada em novas 

políticas de progressão na carreira científica. 

 A clareza e simplicidade das instruções para os pesquisadores financiados com 

recursos do Projeto Horizonte 2020 podem ser um modelo interessante para o 

estabelecimento de uma política mandatória pelos financiadores da pesquisa no Brasil. 

Um ponto esclarecedor de sua política foi a não obrigatoriedade do depósito de uma 

publicação como resultado da pesquisa, visto que há outros produtos possíveis, como 

uma patente ou outros usos comerciais. Contudo, se o pesquisador optou pela 

disseminação dos resultados através das ferramentas da comunicação científica, a 

recomendação é a publicação em acesso livre. 

 Por fim, temos uma situação excepcional no Reino Unido com a recomendação 

para valorização dos periódicos online em acesso livre com pagamento para publicação. 

Podemos dizer que o Reino Unido vivencia uma realidade diferente daquela encontrada 

no Brasil. Com uma indústria de comunicação científica forte, que sustenta várias 

empresas editoras e sociedades científicas, não consideram responsável assumir novos 
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modelos que não preveem a remuneração pelos serviços de revisão, edição, 

desenvolvimento de tecnologias, manutenção de infraestruturas de comunicação. Os 

custos continuariam sendo assumidos pelos órgãos financiadores da pesquisa, como já 

acontece, mas migrariam das licenças para acesso (restritivas) para as taxas de 

publicação (acesso livre aos leitores). Seria uma forma de investir melhor os recursos, 

permitindo amplo acesso à produção científica aos cidadãos. 

 O processo histórico do desenvolvimento da comunicação científica no Brasil 

nos levou a uma configuração diferente da encontrada no Reino Unido. Os 

investimentos públicos foram voltados para o desenvolvimento de revistas científicas 

produzidas pelos próprios programas de pós-graduação das universidades públicas e 

algumas instituições de pesquisa. Quando ainda impressas, muitas vezes o processo de 

edição e impressão se dá na própria editora universitária, que também é financiada com 

recursos públicos, não mantendo fins lucrativos. Enfim, não há uma indústria nacional a 

defender. A migração para os ambientes online de acesso livre – como os periódicos do 

SEER e os repositórios institucionais – não representaram demissões de funcionários, 

diminuição na circulação econômica ou perda de qualidade editorial. Ao contrário, 

permitiu o crescimento de revistas antes de circulação local devido a limitações de 

tiragem, ganhando visibilidade nacional e internacional, e incremento em sua qualidade 

editorial através da automação de processos online. Os avanços técnicos têm partido do 

próprio governo, em sua constante busca por soluções em software livre. 

 O Relatório Finch ressalta que o acesso livre deve ser um movimento global e 

que o Reino Unido responde por apenas 6% das publicações científicas mundiais, 

reconhecendo, assim, suas limitações para um efetivo ambiente mundial de colaboração. 

Mas esperam influenciar o mundo com suas políticas. A título comparativo, o Brasil 

representa 2,7% das publicações científicas mundiais, tendo 1/3 delas publicadas em 

periódicos nacionais. Mas nosso Portal SciELO é líder mundial em publicações em 

acesso livre e tomado como referência mundial. Podemos manter essa liderança 

oferecendo uma infraestrutura de Ciência Aberta modelo para o mundo, principalmente 

para os países em desenvolvimento e que contam com um ambiente econômico e 

político semelhante ao Brasil, como já acontece com o Portal SciELO e a Plataforma 

Lattes. 

 Assim, não nos parece viável a adoção no Brasil do modelo sugerido pelo 

Relatório Finch. Mas devemos ficar atentos a tais movimentações mundiais visto que 

também somos consumidores das publicações internacionais. Os altos valores pagos a 
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licenças de acesso, como visto no caso do Portal de Periódicos CAPES, podem migrar 

para o pagamento de taxas de publicação, exigindo a reavaliação dos investimentos, 

inclusive ao pensarmos numa maior internacionalização da ciência brasileira através da 

publicação em periódicos de outros países.  

 O ambiente científico brasileiro nos parece, assim, propício à adoção dos 

princípios da Ciência Aberta de modo a elevar o nível de colaboração entre seus 

cientistas e de inovação em seus resultados. O desenvolvimento bem sucedido de 

plataformas utilizadas pelos integrantes do nosso Sistema de Produção Científica nos 

incentiva a pensar em outras infraestruturas e suas políticas de uso associadas capazes 

de simplificar processos ao mesmo tempo beneficiando seus usuários. É a isto que nos 

propomos com nossa seção 4.  
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4 UMA PLATAFORMA DE CIÊNCIA ABERTA PARA O BRASIL 
 

 Ao longo deste trabalho apontamos as novas exigências e oportunidades 

advindas com a Sociedade em Rede, identificamos as potencialidades de uma 

linguagem e uma cultura digital em rede e discutimos referências mundiais de 

posicionamentos políticos e infraestruturas de Acesso Livre e Ciência Aberta. Tal 

esforço nos ajudou a perceber que temos uma forte base conceitual em torno da Ciência 

Aberta, mas a prática ainda não condiz com nossas possibilidades. Tal fato também foi 

identificado por Silva e Alcará (2009): 

Desde que na década de 1990 vieram à tona as primeiras iniciativas 
formais e organizadas – em associações, alianças, coalizões – em 
torno do acesso aberto, não param de crescer os trabalhos e esforços 
dessas   organizações   em   prol   da   “filosofia   aberta”   (COSTA,   2007).  
Entretanto, é sabido que, se nas organizações não governamentais – 
em especial aquelas que integram pesquisadores – o movimento 
recebe adesões imediatas, no âmbito governamental o que se percebe 
é uma demora no estabelecimento de infraestrutura física, 
administrativa e, principalmente, legal que propicie a efetiva aplicação 
das recomendações emanadas de vários encontros e eventos em nível 
mundial (SILVA; ALCARÁ, 2009). 

 

 As novas tecnologias de comunicação e informação, hoje tão amplamente 

utilizadas por todas as disciplinas científicas, ajudaram a desenvolver um sistema de 

trocas livres e abriram novas possibilidades de colaboração e compartilhamento. O 

progresso da ciência, contudo, depende mais do que de tecnologias. Políticas científicas, 

práticas, sistemas de suporte e valores culturais afetam a natureza das novas descobertas 

e o nível em que são disponibilizadas e usadas.  

 Nesta seção assumimos uma posição propositiva por acreditar que encontramos 

no Brasil um ambiente propício para o desenvolvimento de soluções de comunicação 

científica capazes de gerar maiores níveis de colaboração e inovação, condizentes com a 

lógica  da  Sociedade  em  Rede.  Para  isso,  trabalhamos  com  o  conceito  de  “Plataforma”,  

tendo   em   mente   o   uso   do   termo   como   “conjunto   de   políticas”   que visam o 

desenvolvimento da   Ciência   Aberta   no   Brasil   e   também   como   “infraestrutura de 

comunicação   em   rede”   capaz   de   suportar   as   políticas   e   assim  oferecer   à   comunidade  

científica um ambiente de produção aberto. Em nosso texto optamos por apresentá-las 

separadamente, mas ao final será perceptível sua interligação.  
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 O conhecimento mais amplo dos princípios da Comunicação Científica, da 

Sociedade em Rede e da Ciência Aberta nos permite agora definir os objetivos e os 

princípios norteadores de nossa proposta. Assim, temos como objetivos: 

a) Identificar o conjunto de políticas que poderiam auxiliar no desenvolvimento da 

Ciência Aberta no Brasil, formando assim uma Agenda de discussões; 

b) Propor as macrofunções de uma infraestrutura de comunicação científica em 

rede baseada nos princípios da Ciência Aberta. 

 A análise dos vários documentos mundiais citados neste trabalho explicitou os 

princípios norteadores das discussões sobre o Acesso Livre e a Ciência Aberta. Com 

base nesses textos, assumiremos como Princípios Norteadores de nossa proposição: 

a) A Declaração de Berlim, ao assumir que as contribuições em acesso livre 

incluem resultados de pesquisas científicas originais, dados não processados, 

metadados, fontes originais, representações digitais de materiais pictóricos, 

gráficos e material acadêmico multimídia. Os autores de tais contribuições 

concedem a todos os usuários o direito gratuito, irrevogável e irrestrito de 

acessá-las; licença para copiá-las, usá-las, distribuí-las, transmiti-las e exibi-las 

publicamente; licença para realizar e distribuir obras derivadas, em qualquer 

suporte digital para qualquer propósito responsável, em obediência à correta 

atribuição da autoria e com a garantia de fazer cópias. 

b) A visão do Projeto Science Commons da necessidade de investimento numa 

ciber-infraestrutura aberta, na qual os dados da pesquisa devem fluir para uma 

infraestrutura aberta, pública e extensível, que suporte a sua recombinação e 

reconfiguração em modelos computadorizados, a sua pesquisa por motores de 

busca e o seu uso por cientistas e contribuintes. Esta infraestrutura deverá ser 

tratada como bem público. 

c) Os  princípios  do  “OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data 

from Public Funding”: abertura, flexibilidade, transparência, conformidade 

legal, proteção à propriedade intelectual, responsabilidade formal, 

profissionalismo, interoperabilidade, qualidade, segurança, eficiência, 

mensurabilidade, sustentabilidade. 

d) Os Princípios para uma abertura inteligente propostos pela Royal Society: 

acessível, avaliável, inteligível e usável. 



166 
 

 

e) O uso de tecnologias abertas: Open Source e Open Notebook (transparência na 

metodologia experimental, observação e recolha dos dados); Open Data e Open 

Metadata (disponibilização pública, com possibilidade de reutilização, dos 

dados científicos); Open Peer Review e Open Access (disponibilização pública e 

transparência na comunicação científica); Ciência 2.0 (utilização de ferramentas 

Web para facilitar a colaboração científica). 

f) As possibilidades trazidas pela comunicação digital em rede: estruturas de 

comunicação em rede baseadas em bancos de dados multimodais alimentados 

por autores procedimentais e acessados por leitores hackers.  

 

 Seguiremos, portanto, para o nosso primeiro objetivo. 

 

4.1  PLATAFORMA POLÍTICA  

 

 Evidenciamos em nosso trabalho a importância em discutir e acordar políticas 

para o desenvolvimento da Ciência Aberta, envolvendo definições do poder público 

(como principal financiador de pesquisas científicas) e também de instâncias civis, 

como a própria comunidade científica e profissionais ligados à sua comunicação.  

 O principal foco assumido até agora foi o da criação de Políticas Mandatórias, 

em seus diversos níveis: desde as locais, como das universidades; até as nacionais e 

supranacionais, como a lei peruana e as recomendações da União Europeia. No Brasil, 

vimos que ainda contamos com poucas políticas mandatórias, sendo a mais expressiva a 

portaria da CAPES para criação das bibliotecas digitais de teses e dissertações.  

 Além das políticas mandatórias, a exemplo do esforço empreendido pelo Projeto 

OpenAIRE, faz-se necessário o estabelecimento de padrões, de modo a permitir 

interoperabilidade, fácil acesso, reuso, correta atribuição de autoria, preservação. Tais 

políticas de padronização podem levar em consideração os cenários nacional e mundial, 

afinal o objetivo da Ciência Aberta é permitir um maior nível de colaboração entre os 

países.  

 Ainda, reconhecemos que um dos principais fatores de sucesso para uma Ciência 

Aberta está na revisão das políticas de progressão na carreira científica. Os critérios da 

“cultura  impressa”  não  mais  respondem às responsabilidades e atividades empreendidas 

pelos cientistas da Sociedade em Rede. Seria preciso valorizar a disponibilização em 



167 
 

 

rede dos dados de pesquisa, a atividade colaborativa, a popularização dos resultados. O 

progresso da ciência baseada na abertura deveria ser acompanhado pelo progresso do 

cientista em sua profissão.  

 Estamos cientes que as definições desse conjunto de políticas – essa Plataforma 

de Ciência Aberta para o Brasil – não é algo rápido, fácil, ou decidido por poucos. 

Também, que se trata de discussões presentes nas universidades, nos campos 

profissionais ligados à comunicação e informação científica bem como em órgãos 

governamentais, sendo, reconhecidamente, um trabalho coletivo. Assim, nossa 

contribuição seria a reunião dos temas dentro de uma Agenda de discussões de forma 

que possam ser mais facilmente visualizados para identificação do estágio atual e 

estabelecimento dos próximos passos. O cumprimento dessa Agenda dependeria 

inicialmente da definição de responsáveis e de prazos para apresentação das propostas, 

o que poderia ser liderado pelo CNPq como uma das ações necessárias para o 

desenvolvimento da Ciência Aberta no Brasil. Tais políticas seriam essenciais para o 

funcionamento da infraestrutura de comunicação em rede, regendo as atividades dos 

cientistas dentro da Plataforma. 

 Nosso trabalho de pesquisa nos levou a considerar algumas posições como mais 

indicadas para o desenvolvimento das políticas de Ciência Aberta no Brasil. São 

considerações baseadas nos argumentos apresentados nesta tese. Tais posições podem 

ser assumidas como pontapés iniciais para as discussões, alcançando as proposições 

consensuais nos grupos de trabalho. Apresentamos nos tópicos a seguir o conjunto de 

políticas identificadas em nossa análise, conjunto este que poderá crescer de acordo com 

as contribuições dos grupos de trabalho.  

 

4.1.1 Política mandatória 

  

 Além da Portaria CAPES para criação das bibliotecas digitais de teses e 

dissertações, estão em funcionamento no Brasil políticas mandatórias institucionais, ou 

seja, formuladas por universidades e instituições de pesquisa. Em consulta ao 

ROARMAP em agosto de 2014, constavam sete políticas mandatórias das seguintes 

instituições: Universidade Federal do Rio Grande, Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fiocruz, Universidade de São 

Paulo, Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal do Ceará, Universidade 

Federal de Ouro Preto. Sabemos que o ROARMAP não abarca todas as políticas 



168 
 

 

mandatórias em vigor, visto que seus administradores precisam cadastrar seus dados no 

sistema. Um exemplo é a Universidade de Brasília, que em 2013 publicou a Resolução 

da Reitoria 101 que regulamenta a política de informação do Repositório Institucional 

da Universidade de Brasília (RIUNB). Nesta, inclui como objetivo estabelecer políticas 

para garantir ações de registro e disseminação da produção científica da UNB, incluindo 

assim sua política mandatória.  

 O exemplo da UNB demonstra uma situação que se repete no Brasil: a criação 

dos repositórios institucionais levam suas casas a desenvolverem uma política para seu 

funcionamento, o que inclui uma política mandatória. É o que verificamos na Resolução 

6444 de outubro de 2012 da Universidade de São Paulo, a qual dispõe sobre diretrizes e 

procedimentos para promover e assegurar a coleta, tratamento e preservação da 

produção intelectual gerada nas Unidades USP e pelos Programas Conjuntos de Pós-

Graduação, bem como sua disseminação e acessibilidade para a comunidade, e institui a 

Biblioteca Digital da Produção Intelectual como instrumento oficial. É o caso também 

do Repositório Institucional de Produção Científica da ENSP/Fiocruz, que solicita a 

seus funcionários e pesquisadores o depósito em acesso livre de artigos completos 

publicados em periódicos, artigos aceitos para publicação, livros e capítulos, texto em 

jornal ou revista (magazine), trabalhos publicados em anais de eventos, apresentação de 

trabalho e palestra, relatórios de pesquisa e relatórios técnicos. Não identificamos 

políticas mandatórias instituídas por Fundações Estaduais de Fomento à Pesquisa como 

FAPESP ou FACEPE. 

 Os repositórios institucionais trabalham principalmente com textos pós-print e 

aprovados por pares, produzidos em linguagem textual e apresentados em formato PDF. 

A política mandatória que gostaríamos de sugerir busca ampliar tal escopo, 

respondendo à produção multimodal do conhecimento científico (também com imagens 

estáticas e em movimento, áudio, vídeo) e à ampla produção de literatura cinza, dados 

originais de pesquisa e manuscritos.  

 Entre mandados e mandatos, identificamos como alternativa condizente com o 

cenário brasileiro o exemplo da França com a política mandatória instituída pelo CNRS 

e a disponibilização da Plataforma HAL. Nossa proposta está baseada, assim, na 

possível criação de uma política mandatória pelo CNPq e sua correspondente 

infraestrutura, o que chamamos de Plataforma de Ciência Aberta. Acreditamos que tal 

política poderia ser acompanhada pelos demais financiadores públicos de pesquisa, 
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como CAPES e Fundações Estaduais, a exemplo da utilização feita hoje da Plataforma 

Lattes, atingindo assim muitos atores do Sistema da Produção Científica.  

 De forma a atender os princípios da Ciência Aberta, esta política mandatória 

poderia prever o depósito de documentos segundo a Declaração de Berlim, em padrões 

de acordo com os princípios da abertura inteligente. Assim, a política teria como 

destinatárias todas as pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, beneficiadas com 

recursos públicos para financiamento no todo ou em parte de suas pesquisas. Indicamos 

que o depósito seja recomendado, e não obrigatório, visto que há outras alternativas de 

uso para os dados originais e resultados da pesquisa (principalmente comerciais). 

Quando a decisão for pela publicação, poderá ser em Acesso Livre, via Plataforma de 

Ciência Aberta, tendo como incentivo uma nova política de progressão na carreira 

científica.  

 Ao sugerir uma política que recomenda, mas não obriga, buscamos construir 

uma proposta para a Plataforma que seja atrativa para o cientista pela percepção de 

utilidade do sistema em seu cotidiano e fruto de um novo arranjo institucional baseado 

numa nova política de progressão na carreira científica capaz de valorizar atividades 

como curadoria de dados científicos e trabalhos colaborativos. É o que discutiremos no 

tópico a seguir. 

 

4.1.2 Política de progressão e promoção na carreira científica 

  

 Para o crescimento da Filosofia Aberta entre os cientistas brasileiros propomos 

uma revisão da política de progressão e promoção na carreira científica condizente com 

a prática científica da Sociedade em Rede. Os critérios para avaliação curricular 

poderiam incluir atividades como a criação, manutenção e curadoria de dados 

científicos em rede, atividades colaborativas, número de depósitos e de atividades 

realizadas na Plataforma de Ciência Aberta, como iremos apresentar quando da 

descrição das macrofunções da infraestrutura de comunicação em rede. 

 Nossa proposta parte do princípio que grande número dos cientistas brasileiros 

atuam em órgãos públicos, sejam instituições de pesquisa ou universidades. Também, 

que o setor privado utiliza como referência a carreira científica pública, muitas vezes 

adotando critérios semelhantes de promoção e progressão. Nosso argumento está 
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baseado nos indicadores11 apresentados pelo MCTI, que apresentam um número total de 

234.797 pesquisadores no Brasil em 2010, sendo 7.667 lotados no Governo, 188.003 no 

Ensino Superior, 41.317 no setor Empresarial e 1.013 no setor Privado sem fins 

lucrativos.  

 Podemos distinguir duas principais carreiras públicas para os cientistas 

brasileiros: Pesquisador de C&T e Magistério Superior (professores universitários). A 

primeira carreira é regida pela Lei nº 8.691 de 28 de julho de 1993 que dispõe sobre o 

Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal 

Direta, das Autarquias e das Fundações Federais e dá outras providências. Como 

veremos, a citada Lei refere-se a uma Avaliação de Desempenho como item a ser 

considerado em processos de progressão e promoção na carreira, tendo sido os critérios 

definidos pelo Decreto nº 7.133 de 19 de março de 2010.  

 Já a carreira de Magistério Superior é regida pela Lei nº 12.772 de 28 de 

dezembro de 2012 e alterada pela Lei nº 12.863/2013 que trata da Reestruturação da 

Carreira de Magistério Superior. Também nesse caso considera-se a Avaliação de 

Desempenho do servidor para fins de progressão e promoção, tendo seus critérios 

estabelecidos por Resolução do Conselho Universitário de cada instituição. A título de 

exemplo, vamos analisar a Resolução nº 03/2014 do Conselho Universitário da 

Universidade Federal de Pernambuco.  

 Assim, apresentamos aqui os principais itens destes documentos referentes aos 

critérios para progressão e promoção de modo a possibilitar o debate sobre possíveis 

mudanças na política nacional relativa à carreira científica.  

 São regidos pela Lei nº 8.691/1993 vinte e quatro instituições citadas no 

documento, incluindo órgãos ligados ao MCTI, MEC, Ministério da Saúde, Ministério 

da Marinha, Ministério da Aeronáutica, Ministério do Exército, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Não são incluídas nesta lei a Fiocruz, o IBGE, o 

Inmetro e o Inpi, instituições federais que também empregam pesquisadores, mas que 

contam com uma lei específica para suas carreiras: Lei nº 11.355 de 19 de outubro de 

2006. Tal diferenciação já se coloca como algo questionável dentro da estrutura 

governamental. Nossa análise não abarcará este último documento. 

                                                 
11 Indicadores MCTI. Dados disponíveis em: < 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5858/Brasil_Pesquisadores_e_pessoal_de_apoio_envolvid
os_em_pesquisa_e_desenvolvimento_P_D_em_numero_de_pessoas_por_setor_institucional_e_categoria.
html>. Acesso em: 15 set. 2014. 
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 A lei nº 8.691/1993 prevê três carreiras para o setor: de Pesquisa em Ciência e 

Tecnologia; de Desenvolvimento Tecnológico; e de Gestão, Planejamento e Infra-

Estrutura em Ciência e Tecnologia. No momento, interessa-nos a carreira de Pesquisa 

em C&T, que conta com quatro níveis: Titular, Associado, Adjunto e Assistente. O 

Artigo 5º estabelece como pré-requisitos para ingresso, progressão e promoção na 

carreira:  

I - Pesquisador Titular: 
 a) ter realizado pesquisas durante, pelo menos, seis anos, após a obtenção do 
título de Doutor; e 
 b) ter reconhecida liderança em sua área de pesquisa, consubstanciada por 
publicações relevantes de circulação internacional e pela coordenação de projetos ou 
grupos de pesquisa e pela contribuição na formação de novos pesquisadores; 
        
  II - Pesquisador Associado: 
        a) ter realizado pesquisa durante, pelo menos, três anos, após a obtenção do título 
de Doutor; e 
        b) ter realizado pesquisa de forma independente em sua área de atuação, 
demonstrada por publicações relevantes de circulação internacional, e considerando-se 
também sua contribuição na formação de novos pesquisadores; 
         
 III - Pesquisador Adjunto: 
        a) ter o título de Doutor; e 
        b) ter realizado pesquisa relevante em sua área de atuação; 
         
 IV - Assistente de Pesquisa: 
        a) ter o grau de Mestre; e 
        b) ter qualificação específica para a classe. 
  

 O Capítulo III da referida Lei – Do Conselho do Plano de Carreira de Ciência e 

Tecnologia (CPC) – é criado para auxiliar na elaboração da Política de Recursos 

Humanos para a área de Ciência e Tecnologia, cabendo-lhe: 

        I - propor normas legais ou regulamentadoras, conforme o caso, dispondo sobre 
ingresso, promoção, progressão e desenvolvimento nas carreiras de que trata esta lei, 
bem como sobre a avaliação de desempenho nas mesmas; 
        II - acompanhar a implementação e propor alterações neste Plano de Carreiras; 
        III - avaliar, anualmente, as propostas de lotação das Unidades das Instituições 
relacionadas no parágrafo único do art. 1º; 
        IV - propor critérios, para atribuir habilitações equivalentes, referidos nos arts. 8º e 
13; 
        V - examinar os casos omissos referentes a este Plano de Carreiras. 
 

 Entendemos, a partir da leitura da presente lei, que o ingresso e progressão na 

carreira científica regida pelo Governo estão baseados no nível de formação do 
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pesquisador (doutor ou mestre), em seu tempo como pesquisador atuante e em suas 

contribuições no desenvolvimento de pesquisas e novos pesquisadores. Titulação e 

tempo como pesquisador são critérios objetivos e facilmente verificáveis. Falemos então 

das   “contribuições”.   Seus   critérios   são  estabelecidos  pelo   formulário  de  Avaliação  de  

Desempenho, que segundo o Decreto 7.133/2010 que regulamenta os critérios e 

procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de 

desempenho individual e institucional e o pagamento das gratificações de desempenho, 

tem sua nota final máxima de 100 pontos composta pela pontuação institucional (até 80 

pontos) e pela pontuação individual (até 20 pontos). A avaliação de desempenho deve 

ser realizada a cada 12 meses, de acordo com as metas estabelecidas no início do 

período pela instituição e pelas equipes de trabalho, devendo cada servidor estar ligado 

a pelo menos um projeto pelo qual será avaliado. O conceito atribuído a cada item da 

avaliação individual será composto na proporção de quinze por cento (15%) pelo 

próprio avaliado, sessenta por cento (60%) pela chefia imediata e vinte e cinco por 

cento (25%) pela média dos conceitos atribuídos pelos demais integrantes da equipe de 

trabalho.  

 Segundo o Artigo 4º, parágrafo 1º, na avaliação de desempenho individual, além 

do cumprimento das metas de desempenho individual, deverão ser avaliados os 

seguintes fatores mínimos: 

I - produtividade no trabalho, com base em parâmetros previamente estabelecidos 
de qualidade e produtividade; 

II - conhecimento de métodos e técnicas necessários para o desenvolvimento das 
atividades referentes ao cargo efetivo na unidade de exercício; 

III - trabalho em equipe; 
IV - comprometimento com o trabalho; e 
V - cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no desempenho das 

atribuições do cargo. 
 

 A partir desses fatores mínimos, cada instituição desenvolve seu próprio 

formulário de avaliação, definindo seus parâmetros de qualidade e produtividade. 

Podemos citar como exemplo o formulário da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), 

regida pela presente Lei, que estabelece como fatores de produtividade: tempo utilizado, 

qualidade dos resultados, uso dos recursos disponíveis.  

 Quando tratamos da avaliação institucional, importa diretamente as metas 

estipuladas para as áreas finalísticas da instituição, dividindo-se entre metas globais 
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(elaboradas, quando couber, em consonância com o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual) e metas intermediárias, referentes 

às equipes de trabalho. As metas devem ser objetivamente mensuráveis, levando-se em 

conta, no momento de sua fixação, os índices alcançados nos exercícios anteriores. 

Trabalhando novamente o exemplo da Fundaj, tivemos como metas em 2013 para a 

Diretoria de Pesquisas Sociais: Meta I - Realizar 6 (seis) estudos e pesquisas nas áreas das 

Ciências Sociais e Humanas; Meta II – Divulgar a produção do conhecimento através de 35 

artigos em periódicos científicos nacionais e internacionais. Veja-se que para ser 

“objetivamente  mensurável”  foi  preciso  trabalhar  com  metas  numéricas.   

 Alcançar boas avaliações de desempenho permite ao pesquisador progredir na 

carreira. Mas a promoção, ou seja, a ascensão vertical, segundo a Lei, além do tempo como 

pesquisador, considera sua reconhecida liderança, publicações relevantes de circulação 

internacional  e  formação  de  novos  pesquisadores.  Diferente  dos  critérios  “objetivamente  

verificáveis”  solicitados  na avaliação de desempenho, tais parâmetros não nos parecem 

muito  objetivos.  O  que  poderá  definir  uma  “reconhecida  liderança”?  Quem  tem  o  poder  

de reconhecê-la? Por que apenas as publicações internacionais são válidas? O que 

envolveria a formação de novos pesquisadores? Formação de alunos de graduação, 

bolsistas PIBIC, mestrandos, doutorandos – teriam igual peso? 

 Mas nosso principal questionamento em relação aos atuais critérios para 

promoção na carreira científica é sua desconexão com o Currículo Lattes. Os vários 

itens que compõem o currículo, entre produção, publicação, popularização da C&T, 

realização e participação em eventos científicos – poderiam compor parâmetros capazes 

de identificar liderança, produtividade, formação de pesquisadores – não são 

diretamente citados. Da mesma forma, a Plataforma de Ciência Aberta poderia auxiliar 

na definição de critérios para progressão e promoção na carreira científica, fazendo 

valer as diversas atividades hoje desenvolvidas por um pesquisador da Sociedade em 

Rede como citamos no princípio deste tópico. 

 Entendemos que o Conselho do Plano de Carreira de Ciência e Tecnologia, em 

seu papel propositivo, seria o órgão capaz de liderar as discussões sobre uma nova 

política de progressão e promoção na carreira científica, auxiliando assim na formação 

da agenda de discussões da plataforma política para o desenvolvimento da Ciência 

Aberta no Brasil.  
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 Falemos agora da carreira de Magistério Superior, na qual se encontra o maior 

número de pesquisadores brasileiros, lotados principalmente nas Universidades 

Federais, regidos pela Lei nº 12.772/2012; e Estaduais, com suas legislações próprias. 

 O cargo em magistério superior federal tem como atividades aquelas 

relacionadas ao ensino, extensão e pesquisa. O desenvolvimento na carreira é 

explicitado no Artigo 12 da presente Lei. Para a progressão na carreira, considera-se o 

cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada 

nível e sua aprovação em avaliação de desempenho. Para promoção, consideram-se os 

mesmos critérios da progressão, acrescidos de nova titulação (de graduado para mestre, 

e de mestre para doutor) e no caso de Professor Titular em nível E, lograr aprovação de 

memorial que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão 

acadêmica e produção profissional relevante, ou defesa de tese acadêmica inédita. 

 Semelhante ao cargo de Pesquisador de C&T, a Lei prevê como critérios tempo, 

titulação e avaliação de desempenho. Cabe aos Conselhos competentes no âmbito de 

cada Instituição Federal de Ensino regulamentar os procedimentos do processo de 

avaliação de desempenho. Por isso, como exemplo, vamos analisar o documento 

produzido pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de Pernambuco.  

 Na Resolução nº 03/2014, estão previstos os critérios constantes da avaliação de 

desempenho docente. Eles são divididos em grupos e subgrupos, recebendo diferentes 

pontuações e pesos na formulação da nota total máxima de 10 pontos. São considerados 

diferentes itens de acordo com a classe em que se encontra o docente, sendo a lista mais 

extensa aquela para as classes A, B e C, que resumimos nos números a seguir: 

a) Grupo 1 – Atividade: Ensino. Divido em quatro subgrupos, num total de 23 itens. 

b) Grupo 2 – Atividades: Produção científica, técnica, artística e cultural. Composto 

por dois subgrupos, num total de 31 itens.  

c) Grupo 3 – Atividade: Extensão. Conta com dois subgrupos e 14 itens. 

d) Grupo 4 – Atividade: Formação e capacitação acadêmica. Não é dividido em 

subgrupos, sendo composto por cinco itens. 

e) Grupo 5 – Atividade: Gestão. Também não tem subgrupos, composto por oito 

possíveis cargos de gestão.  
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 Cumprido o prazo de 24 meses, o docente deve apresentar seu requerimento e 

documentação comprobatória para progressão ou promoção ao Diretor do Centro 

Acadêmico, que encaminhará o processo à Comissão Avaliadora no prazo de até cinco 

dias úteis.  

 Os 81 possíveis itens que compõem a avaliação de desempenho docente da 

UFPE exemplifica o esforço em considerar as várias atividades realizadas no exercício 

do cargo, de acordo com as diferentes disciplinas. Eles refletem também as atividades 

registradas no Currículo Lattes, sem ainda incluir a recente aba do sistema referente à 

Educação e Popularização da C&T.  

 Entretanto, mesmo contando com tantos itens, não abarca atividades primordiais 

para o desenvolvimento da Ciência Aberta, como aquelas relacionadas à geração e 

curadoria de dados científicos abertos, depósito em repositórios digitais ou 

compartilhamento de informações em plataformas online. Por isso, voltamos a repetir 

que o cientista da Sociedade em Rede assume novas responsabilidades, e a partir do 

desenvolvimento de uma Plataforma de Ciência Aberta, elas poderiam ser reconhecidas 

para fins de progressão e promoção na carreira. 

 

4.1.3 Política de preservação de documentos digitais 

  
 Em 2003 a UNESCO publicou sua Carta para a Preservação do Patrimônio 

Digital na qual manifestava a necessidade dos Estados membros, incluindo o Brasil, 

estabelecerem políticas e ações para proteger o patrimônio digital. Em consonância com 

a UNESCO e o Conselho Internacional de Arquivos, o nosso Conselho Nacional de 

Arquivos (Conarq) aprovou em julho de 2004 a Carta para a Preservação do Patrimônio 

Arquivístico Digital: Preservar para garantir o acesso (CONARQ, 2004). 

 A carta do Conarq explicita um cenário marcado pela dependência social da 

informação digital vivida desde o início do século XXI, tendo como agravantes a rápida 

obsolescência da tecnologia digital, a incapacidade dos atuais sistemas eletrônicos de 

informação em assegurar a preservação em longo prazo, a fragilidade intrínseca do 

armazenamento digital, a complexidade e os custos da preservação digital e a 

multiplicidade de atores envolvidos na criação e preservação de documentos digitais. 

Mediante tantos riscos, afirma: 
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Reconhecida a instabilidade da informação arquivística digital, é 
necessário o estabelecimento de políticas públicas, diretrizes, 
programas e projetos específicos, legislação, metodologias, normas, 
padrões e protocolos que minimizem os efeitos da fragilidade e da 
obsolescência de hardware, software e formatos e que assegurem, ao 
longo do tempo, a autenticidade, a integridade, o acesso contínuo e o 
uso pleno da informação a todos os segmentos da sociedade brasileira 
(Conarq, 2004, p. 3). 

 
 Assim, recomendam a elaboração de estratégias e políticas para a gestão 

arquivística de documentos, a instrumentalização dos arquivos, o desenvolvimento do 

governo eletrônico e ações cooperativas; o estabelecimento de normas definindo ou 

recomendando padrões e protocolos, requisitos funcionais, metadados e definições para 

a segurança da informação digital; e atividades que promovam o conhecimento, como 

uma agenda de pesquisa, ensino e formação de recursos humanos e ações de 

identificação, disseminação e compartilhamento de conhecimento. 

 Desde a publicação da carta, o Conarq vem produzindo resoluções com o intuito 

de estabelecer modelos e diretrizes que auxiliem na implementação de suas 

recomendações, a exemplo da Resolução nº 25 de abril de 2007 que dispõe sobre a 

adoção do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística 

de Documentos – e-ARQ Brasil pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Arquivos – SINAR. Segundo Rocha e Silva (2007), o modelo foi elaborado 

com base em modelos e padrões internacionais e considerando as práticas arquivísticas 

no Brasil, bem como a legislação específica existente.  

 O modelo e-ARQ Brasil pode ser utilizado para avaliar a adoção de software já 

existente ou para auxiliar no desenvolvimento de novas plataformas, como seria o caso 

da Plataforma de Ciência Aberta. Ao propor a criação dos documentos dentro da própria 

plataforma, como veremos ao discuti-la como infraestrutura, seria possível aplicar os 

requisitos necessários de forma automatizada, não exigindo do pesquisador ou da 

instituição a que está ligado conhecimentos específicos sobre o tema.  

 Assim, para que a Plataforma de Ciência Aberta para o Brasil possa contar com 

uma política de preservação de documentos digitais recomendamos o acompanhamento 

de seu desenvolvimento pelo Conarq, órgão responsável dentro da estrutura do Governo 

Federal. 
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4.1.4 Política para dados científicos abertos 

  

 Parte fundamental de uma plataforma de Ciência Aberta seria a publicação de 

dados científicos originais de acordo com os princípios de uma abertura inteligente 

(acessível, avaliável, inteligível e usável). Além dos dados ligados a um artigo 

científico, resultado divulgado de uma pesquisa, também os dados ainda não 

processados, levando à construção colaborativa de bancos de dados científicos. Mas 

para que a proposta seja viável, é preciso estabelecer regras de conduta capazes de 

orientar os cientistas dentro do espaço da Plataforma de Ciência Aberta.  

 Que tipo de dados científicos podem ser divulgados, sob quais preceitos éticos, 

quais os formatos mais adequados para o reuso, como incentivar a produção 

colaborativa de dados científicos. Esses são alguns questionamentos pertinentes a uma 

política para dados científicos, que nos parece contaria com muitas vertentes de acordo 

com as práticas das diversas disciplinas.  

 Podemos citar duas iniciativas brasileiras em curso que poderiam auxiliar nas 

discussões de mais esse tópico da nossa Agenda para o desenvolvimento da Ciência 

Aberta no Brasil. Tratam-se do Programa eScience promovido pela Fapesp e da 

participação do SciELO na iniciativa DataFAIRport.  

 O Programa eScience tem como objetivo principal identificar, selecionar e 

expandir pesquisa de classe mundial, básica e aplicada, na intenção de explorar e criar 

novas tecnologias e conhecimento associados aos seguintes tópicos: Algoritmos e 

modelos em eScience; Ciberinfraestrutura para apoiar a eScience; Áreas de aplicação de 

eScience dentro das Ciências Agrárias, Ciências Sociais, Artes e Ciências Humanas, 

Engenharias e Ciências Exatas, Bioinformática, Biologia e Saúde, Práticas e educação 

em eScience. O primeiro edital foi lançado em dezembro de 2013 com prazo final para 

submissão em abril de 2014. Trata-se, portanto, de um programa novo o qual ainda não 

apresentou seus frutos, mas que demonstra o reconhecimento da maior Fundação de 

Amparo a Ciência e Tecnologia do nosso país da importância em estimular o 

desenvolvimento de soluções computacionais para organizar, classificar, selecionar, 

compartilhar e garantir acesso ao gigantesco volume de dados gerados nos últimos anos 

em todas as áreas, cruzar dados e variáveis diversas e possibilitar análises mais 

abrangentes. 
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 O próprio edital do Programa eScience traz o que poderia ser o primeiro passo 

para o estabelecimento de uma política de dados científicos abertos. Ele solicita que o 

projeto inclua uma política de gerenciamento de dados, afirmando que uma das 

principais características dos projetos de eScience é sua dependência às práticas de 

gestão de dados, bem como a necessidade de publicar os resultados na Web para 

permitir a reutilização e colaboração com outros grupos. Por isso, solicitam que todos os 

projetos forneçam a indicação de como pretendem gerenciar os dados produzidos 

durante o projeto (incluindo arquivos, algoritmos, software, amostras, modelos, 

materiais curriculares e outros). Neste formato, o edital não faz recomendações diretas 

de como os dados deverão ser disponibilizados, deixando a cargo dos proponentes 

sugerirem suas estratégias. 

 Podemos comparar o posicionamento da Fapesp em relação à publicação de 

dados científicos provenientes de projetos por ela financiados – como o Programa 

eScience – com a política para publicação de dados resultantes de pesquisa científica 

financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal (FCT). Após 

consulta pública, a FCT publicou regras e recomendações para o acesso livre e online a 

publicações revisadas por pares e dados resultantes de pesquisa científica financiada 

pela Fundação, as quais entraram em vigor em 5 de maio de 2014. Temos, assim, um 

exemplo de política instituída por órgão financiador com atuação nacional, assim como 

o nosso CNPq.  

 A política mandatória referente a publicações científicas financiadas pela FCT 

determina que devem ser depositadas num dos repositórios de acesso aberto do RCAAP 

(repositório nacional apresentado na seção 1) logo que possível todas as publicações 

revisadas por pares ou por outra forma de revisão científica, permitindo-se um período 

de embargo. A política aplica-se a artigos em revistas científicas, proceedings de 

conferências, posters, livros e capítulos de livros, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado.  

 Já a política sobre a disponibilização de dados e outros resultados de pesquisa 

científica financiada pela FCT não tem um caráter mandatório, mas de recomendação. 

Ela encoraja os cientistas a partilharem resultados primários e outros dados com a 

comunidade científica, disponibilizando-os em bases de dados de acesso aberto logo 

que possível. Não citam o RCAAP, pois o repositório ainda não trabalha com bases de 

dados científicos. Diferente da Fapesp, a FCT indica a ferramenta a ser utilizada – base 
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de dados de acesso aberto – respeitando assim sua filosofia declarada de estimular o 

Acesso Aberto em Portugal. 

 A segunda iniciativa que gostaríamos de comentar é a adesão do SciELO ao 

DataFAIRport – Find, Access, Interoperate & Re-use, iniciativa fundada em janeiro de 

2014. Segundo post publicado no blog SciELO em Perspectiva em setembro de 2014, o 

SciELO pretende, à partir de 2015, iniciar uma política que solicitará aos autores que 

publicam nos periódicos da coleção a disponibilização dos dados de pesquisa em 

repositórios.  

 A decisão do SciELO vem acompanhar uma tendência mundial para valorização 

da publicação de dados científicos abertos, inclusive com o reconhecimento dos 

cientistas que descrevem formalmente um conjunto de dados originais (datasets) e 

técnicas utilizadas para sua obtenção, podendo aumentar assim seu índice de citação 

como também a inclusão de pesquisadores que não se qualificariam como autores numa 

publicação tradicional. Trata-se da nossa discussão anterior quando falamos dos 

critérios para progressão e promoção na carreira científica, a qual poderia reconhecer tal 

esforço.  

 Grandes publicações internacionais como a revista científica Nature e a base 

internacional de periódicos científicos Web of Sciences já trabalham com dados 

científicos originais, lançando o Scientific Data (revista da Nature específica para 

publicação assinada de datasets) e o Data Citation Index, índice para medição de 

citações dos datasets disponibilizados no Web of Sciences.  

 Nossos exemplos demonstram o interesse da Fapesp e do SciELO em promover 

as discussões e a busca por soluções para o desenvolvimento de uma política e de 

práticas para dados científicos abertos. Entendemos, portanto, que a Agenda de 

discussões para o desenvolvimento da Ciência Aberta no Brasil poderia contar com 

contribuições de seus integrantes de modo a propor uma solução nacional. 

 

4.1.5 Normatização de documentos científicos multimodais 

  

 Alguns documentos científicos brasileiros são normatizados pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em pesquisa realizada no banco de dados da 

associação disponível na web e utilizando como filtro os documentos produzidos pelo 

Comitê de Informação e Documentação, encontramos 24 resultados para a busca, como 
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apresentado no Quadro 7. Todas estas normas referem-se à produção de documentos 

impressos. Apenas as normas de citação já abarcam documentos disponíveis na web, 

esclarecendo como citar, por exemplo, uma página web ou um post.  

 Ao propor a infraestrutura de uma Plataforma de Ciência Aberta como forma de 

publicação reconhecida oficialmente pelos órgãos governamentais, entendemos que 

seria necessário normatizar seus documentos, considerando agora suas possibilidades 

multimodais.  

Quadro 7 - Normas ABNT para documentos científicos 
 

Norma 
ABNT NBR 6027:2012  
Informação e documentação — Sumário — Apresentação 

ABNT NBR 6024:2012  
Informação e documentação — Numeração progressiva das seções de um documento — 
Apresentação 

ABNT NBR 10719:2011  
Informação e documentação - Relatório técnico e/ou científico - Apresentação 

ABNT NBR 14724:2011  
Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação 

ABNT NBR 15287:2011  
Informação e documentação — Projeto de pesquisa — Apresentação 

ABNT NBR 15437:2006  
Informação e documentação - Pôsteres técnicos e científicos - Apresentação 

ABNT NBR ISO 2108:2006  
Informação e documentação - Número Padrão Internacional de Livro (ISBN)  

ABNT NBR 6029:2006  
Informação e documentação - Livros e folhetos - Apresentação 

ABNT NBR 10518:2005  
Informação e documentação - Guias de unidades informacionais - Elaboração 

ABNT NBR 10525:2005  
Informação e documentação - Número padrão internacional para publicação seriada - ISSN 

ABNT NBR 6034:2004  
Informação e documentação - Índice - Apresentação 

ABNT NBR 12225:2004  
Informação e documentação - Lombada - Apresentação 

ABNT NBR 6028:2003  
Informação e documentação - Resumo - Apresentação 

ABNT NBR 6021:2003  
Informação e documentação - Publicação periódica científica impressa - Apresentação 

ABNT NBR 6022:2003  
Informação e documentação - Artigo em publicação periódica científica impressa - Apresentação 

ABNT NBR 6025:2002  
Informação e documentação - Revisão de originais e provas  

ABNT NBR 10520:2002  
Informação e documentação - Citações em documentos - Apresentação 

ABNT NBR 6023:2002  
Informação e documentação - Referências - Elaboração 

ABNT NBR 12676:1992  
Métodos para análise de documentos - Determinação de seus assuntos e seleção de termos de 
indexação - Procedimento 

ABNT NBR 5892:1989  
Norma para datar 

ABNT NBR 6032:1989  
Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas  
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ABNT NBR 6033:1989  
Ordem alfabética 

ABNT NBR 10519:1988  
Critérios de avaliação de documentos de arquivo - Procedimento 

ABNT NBR 9578:1986  
Arquivos - Terminologia 

 

 Fonte: ABNT Catalogo.  

 

 A exemplo das atuais normas para produção de documentos científicos, seriam 

pontos de discussão o que poderia compor um relatório científico ou um artigo 

científico produzido numa Plataforma multimodal e como poderiam ser citados os 

documentos armazenados em seu banco de dados, incluindo o modelo de citação para 

datasets.  

 Além do Comitê de Informação e Documentação, vislumbramos também a 

necessidade da produção de normas por parte dos Comitês de Gerenciamento de 

Documentos e de Sistemas Espaciais de Dados e Informações. Ambos auxiliariam os 

profissionais da computação na determinação dos padrões para o banco de dados da 

Plataforma, a exemplo das normas já em vigor ABNT NBR ISO 19005-1:2009 - 

Formato eletrônico de arquivo de documento para preservação em longo prazo; e  

ABNT NBR 15472:2007 - Modelo de referência para um sistema aberto de 

arquivamento de informação (SAAI).  

  

4.1.6 Padrões de interoperabilidade 

  

 Segundo Rocha e Silva (2007), a interoperabilidade pode se dar em diferentes 

níveis: 

a) Técnica ou sintática: possibilita a comunicação, o transporte, o armazenamento e 

a representação de informações entre diferentes sistemas, além dos padrões 

individuais voltados para a comunidade. 

b) Organizacional ou estrutural: regras de acesso, preservação e políticas, 

representando o esquema semântico. 

c) Semântica: relações semânticas para a interpretação das informações, como 

esquemas de metadados, classificações, tesauros e ontologias. 
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d) Política: políticas de informação assumidas principalmente pelos Governos em 

relação a acesso livre, exclusão digital e ensino. 

e) Intercomunitária: busca consensos em torno de práticas e procedimentos 

comuns. 

f) Legal: aspectos legais em relação ao acesso à informação. 

g) Internacional: busca por padrões e normas internacionais de comunicação. 

 
 Por essa lista percebe-se a complexidade do tema, que envolve decisões tanto 

técnicas quanto políticas. O Governo Federal reconhece a necessidade em optar por 

padrões interoperáveis de modo a usufruir das potencialidades de uma comunicação 

mundial em rede. Para isso, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através 

de sua Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, mantém o projeto e-PING 

de Padrões de Interoperabilidade para o governo eletrônico, que em 2014 publicou um 

guia de bolso12 composto pelas linguagens recomendadas e já adotadas pelo governo, 

divididos em 17 tópicos ligados a: 

a) Interconexão: Aplicação, Rede/Transporte, Enlace/Físico; 

b) Segurança: Comunicação de dados, Correio eletrônico, Criptografia, 

Desenvolvimento de Sistemas, Serviços de Rede, Redes sem fio, Resposta a 

incidentes; 

c) Meios de Acesso: Estações de trabalho, Mobilidade, TV Digital; 

d) Organização e Intercâmbio: Tratamento e Transferência, Vocabulários e 

Ontologias; 

e) Áreas de Integração: Temas transversais a áreas de atuação de governo, Web 

Services.  

 

 Sabemos, portanto, que a eficiência e a eficácia da comunicação em rede 

dependem diretamente de padrões de interoperabilidade. A Plataforma de Ciência 

Aberta poderia ser desenvolvida de modo interoperável com outros sistemas em rede, 

como a Plataforma Lattes, a Plataforma Integrada Carlos Chagas e plataformas de 

informação científica, como os padrões OpenAIRE e PubMed Central.  Quanto maior 

for sua interoperabilidade, maior poderá ser o potencial de visibilidade e 

                                                 
12 GUIA DE BOLSO E-PING. Disponível em: < www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-de-
bolso-e-ping>. Acesso em: 15 set. 2014.  
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internacionalização para a produção científica nacional bem como sua utilidade no 

cotidiano dos pesquisadores.  

 Ao sugerir a concentração dos esforços numa Plataforma de Ciência Aberta 

nacional estamos simultaneamente gerando um movimento de padronização de 

linguagens interoperáveis capaz de simplificar a atividade de produção, armazenamento 

e disponibilização em acesso livre dos nossos documentos científicos.  

 Com o tema da interoperabilidade, encerramos nossas proposições para a 

formação de uma agenda de discussões políticas para o desenvolvimento da Ciência 

Aberta no Brasil. De modo a proporcionar uma rápida visualização da nossa proposta de 

Agenda de discussões, apresentamos na Figura 24 os temas na forma de um diagrama 

construído no modelo radial, o qual é usado para mostrar a relação com uma ideia 

central. Seu formato enfatiza as informações contidas no círculo central, ou seja, como 

contribuem para a ideia central.  

 

Figura 24 – Plataforma Política para o desenvolvimento da Ciência Aberta no Brasil 

 
 Fonte: Formulação da autora. 

 

 Nosso trabalho até aqui constitui-se na identificação de uma agenda de 

discussões de modo a formar uma Plataforma Política para o desenvolvimento da 
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Ciência Aberta no Brasil, incluindo algumas das preocupações pertinentes ao ambiente 

da Ciência Aberta e possíveis colaboradores dentro da estrutura do Governo Federal 

brasileiro.  

 Reconhecemos o esforço de vários profissionais, estudiosos e legisladores na 

geração de normas, critérios, recomendações, legislações. Nosso intuito foi de resumir o 

estágio atual dos temas de modo a embasar as discussões que poderiam levar ao 

desenvolvimento de um ambiente favorável à Ciência Aberta. 

 A seguir, complementamos nossa proposição apresentando o tema da plataforma 

como infraestrutura. Buscamos, com isso, evidenciar algumas novas funcionalidades 

que poderiam ser incorporadas por uma plataforma digital em rede segundo as 

potencialidades do meio e de uma nova cultura científica da Sociedade em Rede.  

 

4.2 PLATAFORMA COMO INFRAESTRUTURA  

 

 A análise dos documentos mundiais nos faz reconhecer a necessidade em 

investir em infraestruturas informáticas mais eficientes para o desenvolvimento do 

Acesso Livre e da Ciência Aberta. Ainda usufruímos pouco das qualidades provindas da 

comunicação digital em rede, limitando-nos muitas vezes a atividades de 

armazenamento e acesso, quando podemos também produzir, compartilhar e colaborar.  

 Temos como objetivo propor as macrofunções que poderiam ser cumpridas por 

uma infraestrutura de comunicação científica em rede baseada nos princípios da Ciência 

Aberta e capaz de responder aos padrões estabelecidos pela Plataforma Política. Assim 

como acontece com outras iniciativas brasileiras como SciELO e Plataforma Lattes, a 

tecnologia poderia posteriormente ser aplicada em outros países, como os integrantes da 

América Latina, África e Península Ibérica.  

 Propomos, assim, uma proposta inicial para a Plataforma de Ciência Aberta que, 

ao ser pensada em estrutura modular, poderá agregar novas funções a partir do 

reconhecimento de necessidades dos usuários. Sua principal característica será a 

alimentação do banco de dados diretamente pelos cientistas via formulários padrão, 

assim como utilizado hoje pela Plataforma Lattes. Com esse formato, é possível gerar 

melhores resultados de busca, diversos relatórios e ainda auxiliar na formatação para 

apresentação dos conteúdos. 

 Buscamos incluir nessa Plataforma de Ciência Aberta as funcionalidades 

pertinentes ao cotidiano da produção científica, construindo assim um ambiente com 
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ferramentas úteis para a produção de conhecimento científico de forma aberta. 

 Idealizamos a Plataforma como infraestrutura de comunicação em rede a partir 

de oito macrofunções: 

a) Publicações (Open Peer Review e Open Access); 

b) Laboratório Virtual (Open Source e Open Notebook); 

c) Trabalho Colaborativo (Ciência 2.0); 

d) Nuvem de Dados (Open Data e Open Metadata); 

e) Rede de pares; 

f) Informações (Governo e Agenda); 

g) Comprovação do Currículo Lattes (interoperável); 

h) Indicadores Nacionais. 

 

 Apresentamos essas macrofunções da Plataforma como Infraestrutura de 

comunicação em rede na Figura 25, a qual utiliza o mesmo diagrama em modelo radial 

da Plataforma Política. 

 
Figura 25 – Macrofunções da Plataforma de Ciência Aberta 

 
Fonte: Formulação da autora. 



186 
 

 

 Para fins de organização, apresentaremos cada macrofunção como um tópico.  

 

4.2.1 Publicações 

  

 A primeira macrofunção atenderia diretamente ao princípio de acesso livre às 

publicações resultantes de financiamento público (Open Access). Com isso, sugerimos a 

criação de um banco de dados nacional capaz de centralizar os esforços antes dispersos 

nos repositórios digitais e bibliotecas de teses e dissertações.  

 Poderíamos considerar a Plataforma de Ciência Aberta como complementar as 

informações hoje presentes na Plataforma Lattes, apresentando em acesso livre os 

conteúdos citados pelos cientistas em seus currículos. Facilitamos assim a identificação 

dos conteúdos a integrarem a nova Plataforma: se a publicação merece ser citada no 

Currículo Lattes, então seu conteúdo poderia integrar a Plataforma de Ciência Aberta. 

Mediante a interoperabilidade entre a Plataforma Lattes e a Plataforma de Ciência 

Aberta, os dados bibliográficos já inseridos na primeira poderiam ser importados para a 

segunda, facilitando a identificação dos textos completos a serem inseridos pelo 

pesquisador, de acordo com sua conveniência.  

 A indicação é que seriam disponibilizadas na nova Plataforma as publicações 

produzidas a partir da operação da infraestrutura, ficando a critério do cientista incluir 

também as anteriores. Assim, poderiam ser incluídos trabalhos de conclusão de curso de 

graduação e especialização, dissertações, teses, artigos científicos, revisões, resenhas, 

ensaios, patentes, livros, capítulos de livro, entre outros. Além dessas publicações 

revisadas por pares, outros conteúdos poderiam integrar o banco de dados da 

Plataforma, como literatura cinza e textos colaborativos, casos que citaremos nos itens 

posteriores.  

Um diferencial da Plataforma de Ciência Aberta poderia ser a inclusão de 

manuscritos, ou seja, publicações não revisadas por pares. Ao serem inseridos na 

Plataforma teriam registrada uma data de depósito, podendo receber contribuições 

espontâneas através de ferramentas colaborativas (Open Peer Review).  

Outra possibilidade propiciada pelo uso de uma infraestrutura de comunicação 

digital em rede é a criação de uma nova modalidade de revisão por pares: a Revisão 

Randômica, como apresentaremos a seguir. 
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4.2.1.1 Revisão Randômica 
 

Poderia ser criado um cadastro nacional de revisores incluindo tal função na 

Plataforma de Ciência Aberta. A partir da análise do Currículo Lattes do proponente, ele 

poderia ser identificado no sistema como um revisor, integrando o Programa Nacional 

de Revisão por Pares. Com isso, poderíamos atingir um número maior de cientistas 

envolvidos nos processos de revisão por pares, visto que seu cadastro seria espontâneo, 

não dependendo do convite por parte de editores ou Conselhos Editoriais. Ao atingir 

uma massa crítica de cadastrados, seria disponibilizada na Plataforma a função de 

Revisão Randômica. 

Um cientista poderia solicitar ao sistema que enviasse seu texto a revisores via 

Revisão Randômica. O sistema selecionaria entre os revisores cadastrados aqueles com 

perfil adequado para o trabalho (a partir da análise do seu Currículo Lattes e das 

produções publicadas na Plataforma), enviando inicialmente uma solicitação de revisão 

para cinco potenciais revisores, que seriam questionados quanto ao interesse em realizar 

o trabalho. Se dentro do prazo de sete dias corridos o sistema não recebesse respostas de 

aceite de pelo menos três revisores, enviaria para mais cinco, com um novo prazo de 

sete dias corridos, até que alcance o número mínimo de três revisores. O autor poderia 

receber as notificações dos revisores, com solicitações de alterações ou adequações 

dentro de prazo estipulado. Ao final, os revisores deveriam indicar se o texto está apto 

ou não, figurando ou não na Plataforma como um texto revisado e aprovado.  

De modo a estimular a participação dos cientistas nessa modalidade de revisão 

por pares, o texto aprovado poderia figurar no Currículo Lattes com o mesmo peso de 

uma publicação em periódico científico nacional, assim como poderia contar para os 

revisores como revisão para periódico científico nacional. O sistema deveria priorizar o 

envio de novos textos para pessoas diferentes, que ainda não realizaram revisões 

anteriores, de modo a possibilitar a todos a oportunidade de fazê-lo. À medida que o 

revisor não cumprisse o prazo, perderia sua chance para outros. Mas em solicitações 

posteriores, seria novamente priorizado. Assim, também, buscamos não sobrecarregar 

os mesmos cientistas com solicitações frequentes de revisões.  

 Cada autor poderia submeter um texto para revisão randômica a cada três 

meses. Deste modo, teríamos o máximo de quatro artigos para revisão randômica por 

autor por ano, critério utilizado para valorizar o trabalho dos revisores no sistema. 
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 O usuário não poderia selecionar um texto para revisar. Ele receberia uma 

solicitação de revisão pelo sistema, de acordo com os textos submetidos à revisão 

randômica que se encaixem em seu perfil curricular. Assim, ao receber uma solicitação, 

o revisor poderia: 

 Aceitar a revisão: informaria ao sistema que aceita realizar o trabalho, estando 

ciente do prazo; 

 Negar a revisão: informaria ao sistema que não aceita realizar o trabalho, 

podendo gerar, caso necessário, o envio da solicitação para outro profissional 

com perfil adequado; 

 Enviar solicitação: o revisor poderia enviar de forma anônima ou identificada ao 

autor do texto comentários, sugestões ou pedidos de alteração. Todos os 

revisores envolvidos – sempre tendo revisão por três – também receberiam as 

observações. Cada revisor poderia enviar apenas uma solicitação ao autor, 

dentro do prazo de dois meses (contados a partir do aceite para ser revisor). O 

autor deveria responder a todas as solicitações com um único texto enviado 

igualmente para todos os revisores dentro do prazo de resposta de sete dias 

contados a partir do encerramento do prazo de solicitações. 

 Enviar parecer: a partir da resposta do autor, os revisores teriam o prazo final de 

sete dias para emitir seu parecer, indicando se o texto está aprovado ou 

reprovado. Se o texto for aprovado, o autor seria notificado e poderia publicar 

seu  conteúdo  na  Plataforma  como  “texto  revisado”.  Se  o  texto por reprovado, o 

autor seria notificado e poderia escolher entre retirar o texto da Plataforma ou 

publicá-lo como um manuscrito, de modo a receber novas colaborações, e 

futuramente submetê-lo a nova revisão randômica (dentro do seu limite de um 

artigo a cada três meses). 

 

 Teríamos, assim, um processo de revisão por pares realizado no prazo 

aproximado de três meses (a partir do aceite dos revisores), utilizando-se de um cadastro 

nacional capaz de fazer circular o conhecimento entre cientistas afins, o que 

futuramente poderia gerar oportunidades para produções colaborativas.  
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4.2.2 Laboratório virtual  

  

 A Plataforma de Ciência Aberta poderia contar com um ambiente de produção 

que constituiria um Laboratório virtual. A intenção é que os cientistas possam produzir 

seus conteúdos diretamente no sistema, assim como já fazem hoje na Plataforma Lattes 

e em redes sociais. Ao alimentar o banco de dados da Plataforma através de seus 

formulários, seriam produzidos dados transparentes, sendo possíveis diversos usos e 

combinações dos dados para geração de resultados de busca, reusos, relatórios e 

estatísticas.  

 Nosso ambiente de produção permitiria a construção e recuperação de textos 

multimodais, considerando assim que a comunicação científica é realizada em textos 

escritos, vídeos, áudios, imagens estáticas e em movimento. Ainda, o cientista poderia 

contar com um espaço de comunicação capaz de absorver nossa atual condição 

hipertextual, tendo nos formulários orientações para construir um hipertexto científico 

coeso e coerente. Assim, a Plataforma poderia apresentar os conteúdos em formato para 

leitura em tela (usufruindo de todas as qualidades multimodais) como também em 

formato adequado para impressão em papel (realizando as adaptações necessárias). 

A utilização das funções de produção seria permitida apenas para usuários 

cadastrados de modo a configurar a responsabilização científica pelos conteúdos. Ao 

sugerir a interoperabilidade com a Plataforma Lattes consideramos que os usuários 

cadastrados nesse sistema poderiam utilizar o mesmo login e senha para a nova 

Plataforma.  

 Em todas as modalidades, estariam disponíveis  as  opções  “salvar”  e  “publicar”.  

Ou seja, enquanto o autor estivesse produzindo seu conteúdo e não quisesse 

disponibilizá-lo para visualização, permaneceria salvo no Banco de Dados para acesso 

apenas através de seu login pessoal. Assim, ofereceríamos à comunidade científica uma 

nuvem para armazenamento em rede, ou seja, as informações não dependeriam de 

políticas comerciais de empresas privadas, muitas vezes multinacionais (como o 

Google). Apenas quando o autor solicitasse sua publicação o conteúdo estaria acessível 

a toda a rede.  

 Além das áreas para produção dos conteúdos, entre artigos, teses, planilhas, 

gráficos, vídeos, áudios, datasets, o Laboratório virtual poderia oferecer também uma 

série de serviços automatizados como sugerimos a seguir.  
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4.2.2.1 Visão 
 
Como padrão, a página de abertura da Plataforma traria informações sobre os 

novos textos publicados. Mas o usuário poderia personalizar essa área solicitando a 

função  “Visão”,  para que lhe fossem apresentadas as novas publicações em suas áreas 

de interesse. O sistema faria uma primeira análise dos dados cadastrais e dos 

documentos já publicados pelo usuário para identificar seu perfil (assim como fará para 

enviar futuras solicitações de revisões). Também, a Plataforma deveria aprender com o 

uso, registrando os interesses do usuário a partir dos documentos lidos. Para que não 

fossem apresentadas ao usuário apenas   “informações   viciadas”,   ou   seja,   sempre   “o  

mesmo  do  mesmo”  por  análise  de  perfil,  o  usuário  poderia desabilitar  a  função  “Visão”  

ou informar através de formulários seus atuais interesses. Com isso, buscamos 

apresentar a cada visita a Plataforma uma visão geral dos novos conteúdos que 

poderiam ser de seu interesse, possivelmente maximizando a visibilidade dos textos e o 

fluxo de informações entre os cientistas. 

 
4.2.2.2 MIND 
 

 Mapa Interativo de Navegação Desenvolvida – MIND. Denominamos por essa 

sigla a função que poderá ser oferecida pelo sistema para registro “dos  passos”  dados  

pelo usuário em suas leituras dentro da Plataforma. Sabemos que é comum os usuários 

salvarem os arquivos lidos em seus computadores pessoais, de modo a manter uma 

memória do que já leram, inclusive realizando fichamentos diretamente nos arquivos, 

com anotações e hiperligações. Os usuários da Plataforma poderiam manter essa prática, 

visto que seriam oferecidas versões para download do arquivo. Entretanto, podemos 

oferecer mais um serviço capaz de tornar a Plataforma útil no cotidiano dos cientistas.  

O usuário poderia solicitar ao sistema que registre em seu MIND um documento. 

Com isso, o sistema montaria sua trilha, dispondo visualmente todos os documentos 

salvos pelo usuário, compondo assim seu mapa de navegação pessoal. O MIND estaria 

então na pasta pessoal online do usuário, hospedada na nuvem de dados oferecida pela 

Plataforma. O cientista poderia solicitar ao sistema que apresente seu MIND segundo 

critérios selecionados. Diferente da ação realizada pelo sistema de busca geral da 

Plataforma, no MIND seriam buscados apenas os documentos salvos pelo usuário, ou 

seja, textos que já acessou anteriormente e classificou como importantes para uma 
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visualização posterior. Por exemplo, o usuário poderia classificar uma série de 

documentos com a palavra-chave  “políticas mandatórias”.  Nesse  caso,  seriam indicados 

os textos interessantes para a posterior utilização na seção desta tese em que discutimos 

as políticas mandatórias mundiais. O sistema apresentaria o seguinte resultado como 

resposta à busca pela palavra-chave  “políticas  mandatórias”  (Figura  26): 

 

Figura 26 – Apresentação visual do MIND  

 

 
Fonte: Formulação da autora. 

 

 Em nosso exemplo, ambos os documentos encontrados não continham em seus 

metadados originais a palavra-chave  “políticas mandatórias”.  Trata-se de uma anotação 

do usuário, que seria identificada somente quando solicitar uma busca em seu MIND.  

 A caixa azul representaria o link para o documento salvo pelo usuário, que 

poderá conter seu fichamento, com comentários e hiperligações pessoais. A caixa 

branca representa os metadados inseridos pelo usuário para facilitar sua busca dentro do 

MIND. As setas indicam o caminho realizado pelo usuário, ou seja, salvou primeiro no 

MIND  o  texto  “Legislação FASTR dos EUA”  e  depois  o  texto  “Lei peruana”.   

Com isso, ofereceríamos como função do Laboratório Virtual uma solução 

automatizada de fichamento de leituras para uma melhor organização e recuperação das 

informações acessadas pelo cientista baseado  no   conceito   de   “trilhas”   apresentado  na 

seção 2.  

 

4.2.3 Trabalho colaborativo 

 
 Um dos mais importantes princípios da Ciência Aberta é a utilização das redes 

para o trabalho colaborativo de modo a minimizar a duplicidade na geração de dados. 

Estimular a colaboração entre os cientistas pode significar também maior nível de 
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inovação com custos reduzidos. Essa será a principal função da Plataforma de Ciência 

Aberta, marcando seu diferencial em relação aos repositórios institucionais. Para isso, 

buscamos oferecer os meios e estimular os motivos que levariam os cientistas a 

colaborar. 

 No ambiente de trabalho colaborativo da Plataforma poderiam ser criados 

espaços dedicados a projetos específicos, identificados no banco de dados de modo a 

reunir toda a documentação gerada por seus integrantes. Para inclusão de um projeto na 

Plataforma, seria necessário   eleger   um   “administrador”,   cientista   responsável pelo 

grupo e que poderia sob seu login convidar os demais participantes do projeto para que 

tivessem acesso ao espaço dedicado. Poderiam figurar como convidados do projeto 

cientistas estrangeiros, inclusive aqueles que não integram a Plataforma Lattes (pré-

requisito para os pesquisadores brasileiros). Desta forma, estimulamos a formação de 

redes internacionais de pesquisa, permitindo o acesso de estrangeiros sob login de 

convidado administrado por um cientista brasileiro.  

 Além dos ambientes dedicados a projetos, pesquisadores individuais também 

poderiam utilizar o ambiente colaborativo na busca de contribuições para suas 

pesquisas. Uma função interessante seria o compartilhamento de softwares, dados, 

metodologias, que poderiam integrar a Nuvem de Dados da Plataforma.  

 Como citamos anteriormente, uma nova política de progressão na carreira 

científica poderia estimular o trabalho colaborativo. Como auxílio para o cientista, a 

Plataforma de Ciência Aberta ofereceria ferramentas condizentes com o ambiente de 

redes digitais, a exemplo das funções de produção de textos colaborativos e de textos 

comentados. 

 

4.2.3.1 Textos colaborativos 
 

 A produção de textos colaborativos – ou seja, escritos por mais de um autor – é 

uma realidade dentro das redes digitais, a exemplo do uso de sistemas como o Google 

Docs. Entretanto, ao oferecermos tal modalidade como mais uma função do Laboratório 

virtual da Plataforma de Ciência Aberta, poderíamos concentrar o trabalho do cientista 

num único ambiente, de modo a melhor organizar sua atividade cotidiana. Assim, 

estaríamos num ambiente capaz de gerar relatórios e estatísticas de produção 

colaborativa, podendo inclusive responder a uma nova política de progressão na carreira 

científica. 
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 Ao iniciar um texto colaborativo na Plataforma, o usuário poderia selecionar 

entre as seguintes modalidades de colaboração previstas: 

 Autores selecionados: selecionaria entre usuários cadastrados aqueles que 

poderiam visualizar e colaborar, interferindo diretamente no conteúdo; 

 Visualização selecionada: selecionaria entre usuários cadastrados aqueles que 

poderiam somente visualizar o texto, mas não interferir em seu conteúdo; 

 Autoria aberta: permitiria a qualquer usuário cadastrado no sistema colaborar, 

alterando diretamente o conteúdo de forma identificada. 

 

 Com isso, buscamos incentivar a participação de novos cientistas na produção de 

dados, tendo em mente o conceito ampliado de texto. De acordo com o perfil da 

pesquisa, poderia receber contribuições como vídeos, áudios, dados brutos, dados 

processados, entre demais colaborações. Um exemplo seria a possibilidade de 

construção de um banco de imagens (vídeos e fotos) das manifestações culturais típicas 

do carnaval brasileiro a partir das contribuições de diversos cientistas, como 

comunicadores, antropólogos, sociólogos. Este tipo de proposta poderia ser lançada por 

um cientista ou um grupo de pesquisa que se posicionaria como administrador e curador 

do projeto, beneficiando pesquisas em diversas áreas. Percebemos, nesse exemplo, a 

importância dos padrões que regeriam tais bancos de dados na Plataforma e do 

investimento numa infraestrutura capaz de suportar tal volume de dados.  

 

4.2.3.2 Textos comentados 
 

 Nessa modalidade, o usuário poderia selecionar um texto já presente na 

Plataforma que gostaria de comentar, excluindo-se seus próprios textos. Os comentários 

seriam realizados sob login do usuário, sendo sempre, portanto, identificados. Seus 

comentários seriam visualizados como janelas sobrepostas ao texto original. O usuário 

poderia salvar seus comentários como um fichamento pessoal, visível apenas para si, ou 

como um comentário aberto, acessível a todos. Após inserir seus comentários, o sistema 

registraria os metadados do comentário, de modo a permitir buscar esse documento. 

Ressaltamos que comentar um texto seria diferente de revisá-lo oficialmente. O 

comentário seria informal, realizado sob interesse do comentador, de modo a contribuir 
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com as reflexões do autor, como também para sua indicação a outros cientistas (sejam 

alunos, orientandos ou pares) de modo a compartilhar um pensamento. Damos, 

portanto, um sentido de compartilhamento ao ato de comentar um texto e publicá-lo na 

Plataforma. Assim, reforçaríamos a ideia de que a Ciência Aberta, mais do que uma 

revisão cega, privilegia o compartilhamento do conhecimento. 

 Ao solicitar a publicação, o comentador estaria ciente que será identificado 

como tal, pois estaria sob seu login, sendo também registrada pelo sistema a data de 

publicação. Portanto, seriam metadados do texto comentado o nome do comentador e a 

data de publicação. Desta forma, poderiam ser identificados pelo sistema para 

apresentação como resultado de busca os textos originais publicados e suas versões 

comentadas.  

 

4.2.3.3 Bancos de dados colaborativos 
 

 Poderiam ser desenvolvidos bancos de dados científicos colaborativos no 

ambiente da Plataforma de Ciência Aberta. Sabemos que cada área de pesquisa tem suas 

especificidades, exigindo a construção adequada de bancos de dados para suas 

necessidades de informação e melhores práticas para inclusão de dados e reuso. O 

sistema poderia permitir que um grupo proponente inicial desenvolvesse uma estrutura 

de banco de dados colaborativo, podendo convidar outros pesquisadores a integrá-lo e 

assim ir formando um banco de dados único, reconhecido pelos pesquisadores da área. 

Até que seja identificado o melhor formato, vários bancos referentes ao mesmo tema 

poderão surgir, mas é provável que aconteça uma seleção natural, de acordo com a 

qualidade, a usabilidade, utilidade e representatividade do melhor banco. 

 Podemos dar como exemplo de banco de dados colaborativo internacional o 

GenBank. Trata-se da base de dados de sequências genéticas administrada pelo NIH dos 

EUA, formada pela coleção de todas as sequências de DNA disponíveis publicamente. 

O GenBank integra o projeto International Nucleotide Sequence Database 

Collaboration, o qual reúne o DNA DataBank of Japan, o European Molecular Biology 

Laboratory e o GenBank do NCBI.  

 Conhecimentos em biologia, física, matemática, sociologia, educação, enfim, 

todas as áreas do conhecimento podem compartilhar dados através de bancos de dados 

colaborativos. Nossa proposta é oferecer a infraestrutura necessária e a rede de 

colaboração entre os cientistas brasileiros e possíveis convidados internacionais.  
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4.2.4 Nuvem de dados  

 

 Destacamos como macrofunção a formação de uma Nuvem de Dados pelos 

cientistas brasileiros através da disponibilização de seus conteúdos na Plataforma de 

Ciência Aberta. Temos, assim, que o uso das funções de publicação, trabalho 

colaborativo e demais anotações tornadas públicas em seu Laboratório virtual iriam 

compor essa Nuvem de Dados, incluindo assim fontes primárias como datasets, vídeos, 

fotografias, relatórios internos e externos, correspondências online e offline, diários de 

pesquisa.  

 A Nuvem de Dados teria a função de criar um histórico sobre a pesquisa, ao 

mesmo tempo útil para os próprios envolvidos, como também posteriormente para 

estudos e comprovações por terceiros, respondendo aos ideais de Open Source, Open 

Notebook, Open Data e Open Metadata da Ciência Aberta.    

 

4.2.5 Rede de Pares 

 

 A Plataforma ofereceria um ambiente de rede de relacionamento com fins 

científicos. Os usuários cadastrados poderiam convidar e serem convidados para 

integrar redes de cientistas, de modo a compartilharem suas últimas produções, 

informações sobre eventos científicos, chamadas para publicações, convites para 

colaborações.  

 Temos em mente que atualmente tais redes já funcionam, mesmo que 

informalmente, via Facebook ou outros ambientes de redes de relacionamento 

oferecidos na web. Entretanto, o diferencial da Plataforma de Ciência Aberta estaria na 

possibilidade de acesso rápido e com funções colaborativas aos documentos presentes 

em seu banco de dados. Assim, além de visualizar os novos documentos publicados na 

Plataforma através   da   função   “Visão”,   estariam em destaque também na página de 

abertura da Plataforma, a partir do login do usuário, as novidades sobre a sua rede de 

relacionamento científico, acompanhando o que seus pares publicaram na Plataforma, 

quais eventos e publicações estão propagando, quais textos colaborativos estão sendo 

produzidos e posso participar. Seria uma forma de centralizar as informações de 

trabalho do cientista, dando esse caráter profissional a rede de relacionamento da 

Plataforma de Ciência Aberta. 
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 Integraria a Rede de Relacionamento, além do quadro de novidades, um chat, 

para contato direto entre os cientistas que estiverem online. As conversações poderiam 

ser salvas pelos usuários envolvidos, podendo figurar inclusive como registro do 

andamento da pesquisa. 

 Ainda, o sistema poderia sugerir conexões entre usuários por proximidade de 

interesses, de acordo com o perfil identificado na Plataforma.  

 

4.2.6 Informações 

  

 Espaço de comunicação entre o Governo Federal e os usuários da Plataforma 

de Ciência Aberta para divulgação do lançamento de editais, agenda de eventos e 

demais informações de interesse dos cientistas brasileiros.  

 
4.2.7 Comprovação do Currículo Lattes  

 

 Através da interoperabilidade entre as plataformas, os metadados cadastrados na 

Plataforma de Ciência Aberta poderiam automaticamente alimentar o Currículo Lattes 

do cientista. Para fins de comprovação de currículo em atividades oficiais como 

participação em concursos e seleções, relatórios de atividades, relatórios para 

progressão na carreira, poderiam ser considerados os registros na Plataforma de Ciência 

Aberta, evitando assim a entrega do material em formato impresso.  

  

4.2.8 Indicadores e Relatórios 

 

 Outro benefício em adotar uma solução centralizada como a Plataforma de 

Ciência Aberta é a possibilidade de gerar indicadores nacionais da produção científica, 

auxiliando assim na formulação de políticas públicas, bem como relatórios individuais 

por pesquisador. 

 Utilizando as informações presentes em seu banco de dados, poderiam ser 

gerados os seguintes indicadores nacionais: 

a) Número de publicações em geral; 

b) Número de artigos científicos; 

c) Número de relatórios científicos; 

d) Número de publicações colaborativas; 
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e) Número de textos comentados; 

f) Número de textos revisados pela metodologia randômica; 

g) Número de autores em geral; 

h) Número de autores por área do conhecimento; 

i) Número de autores por área do conhecimento x número de publicações; 

j) Número de autores por área do conhecimento x número de publicações por 

gênero; 

k) Pesquisas de números por período de tempo; 

l) Pesquisas de números por região geográfica; 

 

 Vários outros indicadores poderiam ser extraídos do banco de dados da 

Plataforma de Ciência Aberta a partir do entendimento dos usos dados ao sistema por 

seus usuários e das necessidades de informações do solicitante. Inclusive, poderiam ser 

trabalhadas opções de Data Mining e Content Mining13, permitindo a geração de novos 

conhecimentos. 

 Podemos também prever alguns relatórios individuais, sabendo que outros 

poderão ser desenvolvidos de acordo com os usos dados à Plataforma e da inclusão de 

novos módulos. Poderíamos gerar relatórios com características quantitativas e 

qualitativas. Entre os quantitativos, seriam possíveis: 

 

a) Relatórios de Produção: quadro de documentos originais produzidos pelo 

usuário em período de tempo, incluindo os títulos (hiperlinks para os documentos 

completos) e datas de publicação na Plataforma; quadro de documentos 

colaborativos produzidos com participação do usuário em período de tempo, com 

títulos, autores participantes e datas de publicação na Plataforma; quadro de 

documentos comentados pelo usuário em período de tempo, com títulos dos 

documentos que comentou e data de publicação do comentário; quadro de 

documentos revisados pelo usuário em período de tempo, com títulos dos 

documentos que revisou e data de envio do parecer; quadro com informações 

consolidadas unindo os dados dos relatórios anteriores.  

 
                                                 
13 Optamos por utilizar os termos em inglês. Data mining pode  ser  traduzido  como  “mineração  de  dados”,  
que consiste na funcionalidade que agrega e organiza dados, encontrando neles padrões, associações, 
mudanças e anomalias relevantes. Content mining pode  ser  traduzido  como  “mineração  de  conteúdo”  
busca descobrir informações úteis ao usuário no conteúdo dos textos.  
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b) Relatórios de Revisões: quadro de documentos revisados e aprovados via revisão 

randômica em período de tempo, com títulos dos documentos, data de aprovação 

pelos revisores e data de publicação na Plataforma; quadro de documentos 

revisados e não aprovados via revisão randômica em período de tempo, com 

títulos dos documentos e data do parecer de recusa.  

 

c) Relatórios de Impacto: quadro de documentos de terceiros publicados na 

Plataforma em que o usuário foi citado nas referências bibliográficas em período 

de tempo, com títulos dos documentos, nomes dos autores, referência utilizada, 

data de publicação do documento na Plataforma; quadro de documentos do 

usuário comentados por terceiros em período de tempo, com títulos dos 

documentos comentados e data de publicação do comentário; quadro de 

documentos do usuário visualizados por terceiros em período de tempo, com 

títulos dos documentos, número de visualizações de cada documento e atual 

posição do documento no ranking de textos visualizados em toda a Plataforma; 

quadro com perfil dos leitores de um determinado texto do usuário, com número 

de visualizações em tela, atual posição do documento no ranking de textos 

visualizados em toda a Plataforma, distribuição geográfica dos leitores (país), 

número de citações desse documento em trabalhos de terceiros publicados na 

Plataforma, número de comentários recebidos nesse documento. 

  

 Outro serviço que poderia ser prestado pela Plataforma de Ciência Aberta é a 

geração de relatórios qualitativos, ou seja, a seleção de informações dentro dos 

conteúdos textuais. Como cada parte do texto seria gerada a partir de diferentes espaços 

nos formulários, poderiam ser selecionados os textos de interesse, sejam do próprio 

usuário ou de terceiros, e solicitada a geração de um relatório composto apenas pelas 

partes destes textos. Assim, se o usuário quisesse visualizar somente os resumos dos 

textos selecionados, ou suas apresentações, ou suas metodologias, ou suas conclusões; 

enfim, qualquer trecho previsto pelos formulários, bastaria solicitar tais filtros ao 

sistema. Com isso, poderia produzir um material para uso pessoal, ou para utilização em 

aulas ou palestras, bem como a formatação de um material didático. 

 A apresentação de informações qualitativas poderia se dar em diferentes 

linguagens, de acordo com as necessidades do usuário, podendo gerar, por exemplo, um 

arquivo hipertextual, uma apresentação para uso em equipamentos projetores ou para 
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impressão em papel. Queremos, com isso, dizer que os textos informados via 

formulários são facilmente encaixados em padrões de apresentação que poderiam ser 

previstos no sistema. 

 

4.3 BENEFÍCIOS AOS USUÁRIOS 

 

Para evidenciar os benefícios oferecidos aos usuários da Plataforma de Ciência 

Aberta, apresentamos as mesmas macrofunções anteriormente detalhadas utilizando 

agora como centro dos diagramas os três públicos-alvo prioritários da Plataforma: 

cientistas, leitores (usuários não cadastrados) e governo.  

 A Figura 27 posiciona no centro do diagrama o cientista, demonstrando os 

benefícios oferecidos aos pesquisadores com a utilização da Plataforma de Ciência 

Aberta. 

Figura 27 – Diagrama de benefícios para o cientista 
 

 
Fonte: Formulação da autora. 
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 Assim como proposto pelos repositórios institucionais, os cientistas poderiam 

encontrar na Plataforma de Ciência Aberta um espaço confiável para publicação em 

acesso livre, podendo contar com um ambiente interoperável capaz de lhes proporcionar 

visibilidade mundial e uma maior probabilidade de citação. Ainda, teriam também 

acesso livre à produção científica brasileira, configurando importante fonte de dados de 

pesquisa, incluindo publicações revisadas por pares e literatura cinza, reduzindo assim o 

tempo dedicado a busca de informações. Poderiam manter um Laboratório virtual, 

constituindo seu ambiente de produção em nuvem, com fácil acesso às suas produções 

individuais, colaborativas e gerenciamento de seus documentos de pesquisa e trabalhos 

em andamento. Poderiam formar uma rede de relacionamento científica, mantendo-se 

em constante contato com seus pares, de modo a estimular o desenvolvimento de 

trabalhos em colaboração e acompanhamento das pesquisas em andamento em todo o 

país. Com o funcionamento do sistema de Revisão Randômica, mais cientistas poderiam 

participar de processos de revisão por pares, seja como revisores ou como autores. 

Através da função Visão, contariam com um sistema de filtragem de informações, tendo 

acesso às mais recentes publicações em suas áreas de interesse, bem como a 

informações governamentais na área de C&T. A geração dos metadados das publicações 

na Plataforma alimentaria automaticamente o Currículo Lattes e geraria relatórios 

personalizados, como os relatórios de atividades desenvolvidas na Plataforma para fins 

de progressão na carreira. 

 Denominamos como leitor o público em geral não cadastrado na Plataforma 

Lattes que teria acesso apenas à função de busca e leitura na Plataforma de Ciência 

Aberta. Na Figura 28 posicionamos o leitor no centro do diagrama, pois acreditamos 

que os investimentos governamentais em Acesso Livre e Ciência Aberta teriam como 

base o oferecimento de benefícios a todos os cidadãos, principalmente no tocante a 

transparência dos investimentos públicos em C&T e no aumento da qualidade de vida a 

partir da maior circulação dos conhecimentos.  

 O primeiro passo seria, então, oferecer Acesso Livre à produção científica 

nacional de modo a buscar uma maior aproximação entre pesquisa, mercado e 

sociedade; fazendo assim circular ideias inovadoras capazes de melhorar processos, 

trazer soluções para problemas comuns, tornar a vida das pessoas melhor. Acreditamos 

ainda que a divulgação dos benefícios oferecidos pela Plataforma de Ciência Aberta 

junto ao público leitor poderia contribuir para o aumento da cultura científica em nosso 
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país, tornando a Plataforma uma importante fonte de informações. Consideramos aqui 

as razões apresentadas por Fourez (1996, p. 903-936) para o incremento da Cultura 

Científica e Tecnológica (CCT) na população em geral: permitir que cada indivíduo 

usufrua seu potencial; auxiliar na adaptação do indivíduo à pressão social e econômica 

presente numa economia competitiva; aumentar a produtividade e o crescimento 

econômico do país; promover a democracia através do compartilhamento de 

conhecimentos capazes de encorajar a participação no debate público. (EPSTEIN, 2002, 

p. 111).  

 Na configuração atual da internet, para que haja maior interesse dos leitores nos 

conteúdos da Plataforma, seria necessário que seus dados fossem facilmente 

identificados pelos sistemas de busca comerciais (como Google e Bing), assim como já 

acontece com os artigos publicados no Portal SciELO. O maior acesso à produção 

científica nacional poderia também incentivar jovens talentos a seguir a carreira 

científica, auxiliando-os a identificar oportunidades de pesquisa e autores de referência. 

 

Figura 28 – Diagrama de benefícios ao leitor 
 

 
Fonte: Formulação da autora. 
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 Mesmo considerando os investimentos em Ciência Aberta como uma prestação 

de serviço público, e assim sendo, parte constituinte dos deveres de governos 

democráticos, ressaltamos na Figura 29 os benefícios alcançados pelo Governo ao 

implantar uma Plataforma de Ciência Aberta no Brasil.  

 Os dois primeiros benefícios dizem respeito às atividades de prestação de contas 

à sociedade, oferecendo assim maior transparência dos investimentos em C&T e o 

retorno dos investimentos através do oferecimento de acesso ao cidadão aos 

documentos produzidos pelos cientistas financiados. Ao buscar estimular a produção 

colaborativa em rede, a Plataforma teria também como objetivo diminuir a duplicidade 

nas pesquisas científicas, podendo levar a um melhor uso dos recursos públicos. Enfim, 

a Plataforma poderia gerar diversos indicadores nacionais da produção de C&T no 

Brasil, podendo auxiliar na formulação de políticas públicas para que nossa produção 

científica possa beneficiar cada vez mais a população. 

 
Figura 29 – Diagrama de benefícios para o Governo 

 
Fonte: Formulação da autora. 
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 Enfim, a Plataforma de Ciência Aberta poderia representar um novo canal de 

comunicação entre o Governo, os cientistas e os leitores (vistos aqui como os cidadãos 

em suas diferentes necessidades, sejam econômicas, políticas, éticas ou estéticas), 

posicionando-se como importante ferramenta para o aumento da cultura científica em 

nosso país.  

 Fomos capazes de elencar vários benefícios que podem ser frutos de uma 

Plataforma de Ciência Aberta. Entretanto, quais seriam as desvantagens em investir 

nesta solução? Um dos principais questionamentos é por que os cientistas brasileiros 

participariam de uma plataforma de Ciência Aberta? Não corremos o risco do 

esvaziamento (assim como tem acontecido com repositórios institucionais)? Pode ser 

até que algumas disciplinas tenham maior interesse do que outras, tornando a 

Plataforma um espaço temático, e não multidisciplinar como inicialmente planejado? 

Na tentativa de minimizar estes efeitos, associamos o desenvolvimento da infraestrutura 

de comunicação em rede a uma agenda de discussões políticas, incluindo uma política 

mandatória e uma nova política de progressão na carreira científica. Assim como foi 

criado no Brasil um arranjo institucional que levou ao povoamento da Plataforma 

Lattes, a Plataforma de Ciência Aberta precisaria do apoio institucional de vários 

integrantes do Sistema de Produção Científica para que seu uso fosse iniciado. E até que 

atingisse uma massa crítica de usuários seriam necessários alguns anos, ajustes, 

negociações, enfim, vivenciar o processo de implantação. A intenção seria manter o 

interesse dos cientistas pela Plataforma oferecendo um ambiente de produção que lhe 

fosse útil, de fácil manuseio e acesso, podendo se tornar uma ferramenta do seu 

cotidiano.  

 Isto nos leva a um segundo questionamento: então se não for um projeto 

empreendido pelo Governo Federal o desenvolvimento da Plataforma de Ciência Aberta 

para o Brasil se tornaria inviável? Construímos nossa proposta acreditando no papel 

agregador do Governo brasileiro, nas experiências já desenvolvidas pelo CNPq e na 

atual realidade do Sistema de Produção Científica vigente no país. Como projeto de 

governo, a Plataforma de Ciência Aberta contaria com o apoio do principal financiador 

de pesquisas e empregador de cientistas, facilitando assim a discussão e implementação 

das políticas. Entretanto, apontamos aqui um caminho possível, não o único caminho. 

As políticas poderiam ser discutidas no âmbito das instituições de pesquisa, os 

consensos construídos no seio da comunidade científica e órgãos de apoio, a 

infraestrutura desenvolvida por empresas comerciais ou como projeto piloto dentro de 
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uma universidade. Enfim, as negociações podem acontecer em outras instâncias, desde 

que haja interesse das partes em desenvolver a Ciência Aberta no Brasil. 

 Mas o que faríamos com os repositórios institucionais, os bancos de teses e 

dissertações, os periódicos científicos online, as editoras universitárias, enfim, todos 

estes atores do atual sistema de comunicação científica? Tal questão envolve muitas 

realidades diferentes e merecem análises caso a caso. Por exemplo: temos repositórios 

institucionais e bancos de teses e dissertações com alta taxa de povoamento, figurando 

entre os maiores repositórios do mundo. Ao mesmo tempo, temos outros ainda 

insipientes, sem expressiva e contínua participação dos usuários. Por isso, são possíveis 

diferentes recomendações. Pensando num estágio posterior à implantação da Plataforma 

de Ciência Aberta, poderia ser solicitado aos cientistas que passem a adotar a 

Plataforma de Ciência Aberta para suas futuras publicações. As publicações já 

armazenadas no repositório institucional, caso fosse de interesse do cientista, poderiam 

figurar também na nova Plataforma, tornando assim seu histórico mais completo. Como 

a alimentação da Plataforma seria via formulários, diferente do atual formato utilizado 

pelos repositórios com arquivos em PDF, poderiam ser previstos dois bancos de dados 

diferentes: para as publicações até a data de início da Plataforma – assumindo um banco 

de arquivos em PDF - e para as publicações desenvolvidas dentro da Plataforma, 

usufruindo das qualidades do novo sistema. Recomendamos que seja estudada como 

poderia ser realizada tal migração, buscando minimizar o retrabalho e a rejeição dos 

usuários.  

 Os periódicos científicos online e as editoras universitárias integram um 

conjunto de atores baseados nos processos de revisão por pares e seleção por conselhos 

editoriais. Assim, são organizações de fundamental importância para a manutenção da 

confiabilidade no processo científico. A Plataforma de Ciência Aberta teria como papel 

oferecer mais um canal de comunicação – baseado em Acesso Livre – que além de 

possibilitar o acesso livre a publicações pós-print, poderia absorver publicações não 

trabalhadas por revisores e conselhos: os manuscritos, a literatura cinza, produção 

colaborativa de dados científicos. Os periódicos e as editoras continuariam responsáveis 

em oferecer à comunidade científica serviços especializados como a identificação de 

temas para discussão, processos de revisão por pares, seleção por qualidade, conteúdos 

editorialmente trabalhados, entre outros capazes de conferir credibilidade às suas 

marcas. 
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 Quando pensamos em Ciência Aberta, logo nos vem à mente questões sobre 

autoria e propriedade intelectual. Como poderíamos proteger o trabalho do cientista de 

modo que lhe fosse reconhecida a autoria e permitido o registro de sua propriedade 

intelectual se o resultado alcançado foi fruto de colaborações e está em acesso livre? 

Neste caso, nosso exemplo mais próximo está no desenvolvimento de software livre, em 

que cada contribuição é registrada e constam no histórico todos os autores. Como os 

registros na Plataforma seriam todos identificados sob login, a atribuição de autoria nos 

parece uma questão mais ética do que técnica, assim como já acontece em nossa cultura 

impressa. O registro de propriedade intelectual, patente e demais recursos com fins 

comerciais se colocam como mais complexos. Cabe aqui uma análise inicial pelos 

cientistas envolvidos dos objetivos finais da pesquisa, considerando assim se é 

apropriado (ou até vantajoso) utilizar a Plataforma durante a pesquisa. A publicação em 

acesso livre não seria obrigatória, mas recomendada. Nestes casos, estariam disponíveis 

apenas os pós-prints de artigos revisados, não interferindo nos processos de 

desenvolvimento e registro da pesquisa. O uso das ferramentas colaborativas propostas 

parte da decisão dos cientistas se lhes é conveniente, se auxiliará em seus objetivos, 

colocando-se como alternativa em suas metodologias de trabalho. 

 Como último ponto, levantamos a questão dos investimentos necessários em 

tempo, recursos financeiros e humanos, para tornar real uma Plataforma de Ciência 

Aberta no Brasil. Não temos condições técnicas para apresentar valores ou referências, 

mas acreditamos em sua viabilidade principalmente se assumido como um projeto a 

médio e longo prazo, podendo ser disponibilizadas paulatinamente, no formato de 

módulos, cada macrofunção da Plataforma.  

 

4.4 ENTRELAÇAMENTOS 

 

Ressaltamos, inicialmente, a importância do entrelaçamento entre as políticas para 

o desenvolvimento da Ciência Aberta no Brasil e a criação de uma infraestrutura 

informática capaz de viabilizar a prática da Ciência Aberta entre nossos cientistas. 

Dedicamos este tópico a demonstrar como nossa Plataforma de Ciência Aberta para o 

Brasil pode realizar tal conexão entre as partes.  

 Nossa primeira sugestão foi a adoção de uma política mandatória por parte do 

CNPq a qual possa ser seguida pelos demais financiadores e apoiadores públicos da 
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ciência no Brasil. Ela estaria baseada nos princípios da Declaração de Berlim e indicaria 

como solução para publicação a Plataforma de Ciência Aberta. Assim, indicamos a 

concentração dos esforços na criação de uma única plataforma para publicação em 

acesso livre de textos completos e dados originais de pesquisa financiados com recursos 

públicos, de forma acessível, avaliável, inteligível e usável. Mais do que um repositório 

de arquivos, uma plataforma é capaz de atender às exigências da cultura de banco de 

dados, utilizando linguagem multimodal, prevendo recursos para uma autoria 

procedimental e uma leitura hacker.   

 De modo a incentivar o povoamento da nova Plataforma, sua disponibilização 

seria acompanhada por uma nova política de progressão e promoção na carreira 

científica. Ela poderia utilizar as informações presentes no banco de dados da 

plataforma como um dos critérios para progressão, podendo mensurar, por exemplo, a 

produção de manuscritos, textos revisados, dados científicos, colaborações, 

comentários, entre outras atividades possíveis na Plataforma. 

 Para que a alimentação da Plataforma fosse iniciada dentro dos padrões 

necessários, sugerimos a discussão anterior de uma política de preservação de 

documentos digitais, normatização de documentos multimodais, uma política para 

dados científicos e padrões de interoperabilidade. A plataforma poderia aplicar as 

políticas instituídas de preservação de documentos digitais sob a responsabilidade de 

um órgão central capaz de custear tal operação de longo prazo. Ainda, ao permitir a 

produção dos documentos multimodais, a plataforma seria desenvolvida prevendo a 

aplicação das normas pertinentes, institucionalizando assim o uso de outras linguagens 

além do texto escrito para a comunicação científica. Também seriam aplicadas as 

políticas aprovadas quanto à publicação de dados científicos, dentro de padrões 

nacionais e internacionais de qualidade, segurança e mensurabilidade. Tais padrões 

respeitariam os princípios de interoperabilidade escolhidos pelo Brasil de modo a 

viabilizar maior nível de comunicação entre os sistemas e internacionalização da 

produção brasileira.  

 Enfim, percebe-se que a definição das políticas são anteriores ao 

desenvolvimento da infraestrutura para que esta funcione de acordo com os padrões 

estabelecidos. Com isso, evidenciamos que o desenvolvimento de uma Plataforma de 

Ciência Aberta para o Brasil não seria resultado do trabalho somente de comunicadores, 

ou de cientistas da informação ou da computação. Trata-se de uma discussão maior, 
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envolvendo vários setores do Sistema de Produção da Ciência e diversos profissionais, 

todos comprometidos para que tenhamos um projeto de referência mundial.  
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ENCERRAMENTO COM VISTAS A NOVAS ABERTURAS 
 

 Pode-se afirmar que o tema da Ciência Aberta está em plena fase de 

crescimento. E ao tratar de um tema em ebulição, corremos o risco da rápida 

obsolescência. Mas também temos o privilégio de contribuir, de alguma forma, com as 

discussões. Em 2014 tivemos importantes movimentações que poderão influenciar o 

desenvolvimento da Ciência Aberta no Brasil.  

 Podemos destacar a aprovação da Lei nº 12.965 em 23 de abril de 2014, 

conhecida como o Marco Civil da Internet, o qual foi classificado pela mídia como uma 

legislação pioneira capaz de se tornar referência mundial. Em suas Disposições 

Preliminares, informa que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como 

fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como a pluralidade e a 

diversidade; a abertura e a colaboração; a finalidade social da rede; entre outros. Ainda, 

entre seus princípios, a preservação e garantia da neutralidade de rede; e a preservação 

da natureza participativa da rede. Tem por objetivo a promoção do direito de acesso à 

internet a todos; do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida 

cultural e na condução dos assuntos públicos; da inovação e do fomento à ampla difusão 

de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e da adesão a padrões tecnológicos 

abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre 

aplicações e bases de dados. É possível, nesse recorte do texto do Marco Civil da 

Internet, vislumbrar como a Plataforma de Ciência Aberta proposta estaria adequada ao 

pensamento registrado nesse documento que buscou refletir os anseios da população 

brasileira. 

 Outra ação promovida pelo Governo Federal foi o lançamento em junho de 2014 

do Programa Nacional Plataformas do Conhecimento (PNPC). Durante 10 anos, o 

Programa prevê financiamentos para projetos de ciência, tecnologia e inovação que 

reúnam pesquisadores e empresas capazes de gerar conhecimentos, produtos e 

processos de alto impacto. O modelo foi baseado em experiências internacionais 

implementadas pela China, União Europeia e Estados Unidos da América. Fica evidente 

a preocupação em ampliar as interfaces entre Governo, pesquisadores e empresas para o 

desenvolvimento de uma economia baseada em inovação, passo fundamental para o 

crescimento do país. Trata-se, também, de um dos propósitos da promoção da Ciência 
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Aberta, que pode resultar no crescimento e no fortalecimento da cultura científica no 

Brasil. 

 Por parte dos pesquisadores, o tema da Ciência Aberta vem ganhando cada vez 

mais adeptos. Em outubro de 2013 foi reconhecida em cartório a criação do capítulo 

brasileiro da Open Knowledge Foundation, organização criada em 2004 em Cambrigde 

(Reino Unido). É uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e apartidária 

que promove a seguinte visão:  “Queremos um mundo onde o conhecimento livre esteja 

presente em todo nosso cotidiano, tanto online como offline. Promovemos o 

conhecimento  livre  por  acreditar  em  sua  capacidade  de  gerar  grandes  benefícios  sociais”  

(OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION, s.d.). Em consulta ao portal wiki 

www.cienciaaberta.net mantido pelo Grupo de Trabalho de Ciência Aberta apoiado pela 

Open Knowledge Brasil, em setembro de 2014 o grupo contava com 27 integrantes, em 

sua maioria professores doutores ligados a universidades. E a partir deste mesmo mês, 

passou a contar com minha participação. 

 Conferências, debates, reuniões, recomendações. Enfim, uma profusão de ações 

estão acontecendo em torno da Ciência Aberta no Brasil e no mundo. E esperamos que 

este trabalho também possa vir a contribuir para o crescimento das discussões no âmbito 

do Governo Federal brasileiro de forma a estimular seu engajamento para o 

desenvolvimento de uma prática científica mais aberta e democrática.  

 Também em 2014 foi publicada a obra La quimera del usuario (ALONSO, 

2014), com autoria de Enrique Alonso, coorientador desta tese. Muitas das discussões 

registradas na obra refletem os conceitos trabalhados nesta tese, principalmente a 

importância   em   assumir   um   posicionamento   político   ativo.  O   termo   “quimera”,   tanto  

em espanhol quanto em português, pode significar devaneio, fantasia, ficção, 

imaginação. O livro se propõe como um manual de autodefesa para os habitantes 

desprevenidos  da  era  digital.  Quer  nos  tirar  da  posição  de  “simples  usuários”,  fantasia  

daqueles que acreditam poderem colocar-se ao largo das transformações advindas com 

o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, questionando 

inclusive a quem poderia interessar difundir a ideia de que somos apenas usuários. Não 

seria mais uma questão de escolha, seria uma necessidade reconhecer-se como cidadão 

atuante na Sociedade da Informação para defender direitos civis conquistados pelas 

lutas sociais dos séculos XIX e XX. Outras lutas estão sendo travadas no século XXI e 

para sermos cidadãos ativos é preciso desenvolver nossa consciência política e 
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tecnológica. Esses foram então os dois eixos norteadores desta tese: política e 

tecnologia.  

 O caminho final traçado nesta tese foi fruto do amadurecimento das discussões 

ao longo do curso. O problema de pesquisa inicialmente proposto era como aproveitar 

as possibilidades de comunicação multimodal e participativa das redes digitais na 

disseminação do conhecimento científico? Desde o princípio, a preocupação era pensar 

a comunicação científica dentro de uma lógica diferente daquela a que estávamos 

acostumados: a lógica industrial da comunicação impressa. Pareciam importantes duas 

características trazidas pelas redes digitais: a multimodalidade e a possibilidade da 

participação. Ainda não se faziam presentes na proposta temas como o Acesso Livre e a 

Ciência Aberta, e por isso não contava com o caráter político que agora apresenta. É 

possível perceber que permaneceu no trabalho a preocupação técnica, na busca de uma 

proposta inserida na lógica das redes digitais. Mas enfim o escopo foi ampliado, 

abarcando também uma preocupação política, no reconhecimento que uma está 

diretamente ligada a outra.  

 O problema de pesquisa foi então redefinido, passando a ser: como estimular o 

desenvolvimento das práticas de Ciência Aberta no Brasil? O tema da Ciência Aberta 

se tornou central por incluir discussões sobre a necessidade de novas políticas ligadas à 

produção e comunicação da ciência e de novas infraestruturas informáticas, ambas 

presentes nos documentos analisados. Esse novo problema de pesquisa resultou também 

numa nova hipótese: o desenvolvimento da Ciência Aberta no Brasil poderia ser 

estimulado por um projeto de Estado capaz de padronizar e institucionalizar as práticas 

preconizadas pelos princípios da Ciência Aberta. Mas essa hipótese levantava vários 

questionamentos: qual a situação atual das discussões mundiais e brasileiras em relação 

à Ciência Aberta? Por que o Estado brasileiro iria querer estimular o desenvolvimento 

da Ciência Aberta? Os cientistas brasileiros teriam interesse em assumir e praticar os 

princípios da Ciência Aberta? Quais seriam os benefícios desse tipo de projeto para a 

sociedade?  

 No intuito de buscar possíveis respostas para tais questionamentos foi sendo 

definido cada tema a ser trabalhado na tese.  Inicialmente, foi descrito o percurso 

histórico da comunicação científica, com as continuidades e descontinuidades que 

levaram ao desenvolvimento das ideais de Acesso Livre ao Conhecimento e de Ciência 

Aberta. A história nos mostra a força da tradição e da institucionalização no fazer da 
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comunicação científica. Percebe-se que mesmo com tantas mudanças em seu entorno, 

sejam culturais, tecnológicas ou paradigmáticas, foram mantidos preceitos como a 

objetividade, a revisão por pares e a supremacia da linguagem escrita.  

 Logo no princípio da tese já se configura uma escolha metodológica que se fará 

presente em todo o texto: o uso de documentos disponíveis em rede que trazem 

posicionamentos políticos de países e organizações, de cunhos nacional e internacional, 

como referências mais atualizadas. Foi interessante perceber que grande parte das 

referências utilizadas foram lidas em formato digital, em telas, disponíveis em acesso 

livre na web. Somente assim foi possível construir um texto que se propõe atual. Assim, 

para ressaltar o que na prática já vivenciavamos, trabalhamos a comparação entre a 

estrutura baseada na sociedade industrial – as bibliotecas públicas, em suas versões 

físicas e digitais, com uma nova estrutura advinda com a Sociedade em Rede - as 

plataformas digitais. O objetivo foi aproximar-se desse ambiente de produção e 

circulação de conhecimento baseado na participação e na colaboração, o ambiente no 

qual nasceu a Ciência Aberta.  

 Concluímos então que integramos uma Sociedade em Rede que coloca novas 

potencialidades para a comunicação científica. Quais seriam as novas estruturas 

tecnológicas e políticas capazes de influenciar os modos de produção e circulação do 

conhecimento científico? Consideramos que as tecnologias de informação e 

comunicação digitais em rede traziam um cenário essencialmente diferente daquele 

baseado na comunicação impressa. Seriam outras formas de pensar, produzir, circular, 

colaborar. É fato que muitas das características e soluções tecnológicas não são novas. 

Elas muitas vezes não estão sendo aproveitadas e os motivos podem estar ligados à 

dificuldade em lidar com tantos aparatos tecnológicos, aplicativos, linguagens de 

programação. Daí a ideia de propor uma plataforma que oferecesse de forma 

automatizada, inteligente, concentrada, descomplicada funções que a tecnologia já pode 

nos proporcionar. Muitas vezes é frustrante saber que tudo isso está disponível, mas de 

forma tão dispersa no emaranhado da rede mundial de computadores, que desistimos 

antes mesmo de começar. Identifico,então, uma lista das principais potencialidades do 

ambiente de redes digitais para a comunicação científica. O esforço em gerar uma lista 

resumida a partir da análise bibliográfica nos auxiliou depois na tentativa de aplicar tais 

potencialidades na nossa proposta da plataforma como infraestrutura.  
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 Analisadas as questões tecnológicas, vamos às discussões políticas, na busca 

pelas prováveis novas estruturas. Além de discutir recomendações e leis, trouxemos 

também algumas iniciativas em voga, para termos a teoria e a prática. A política e a 

infraestrutura tecnológica. Afinal, esta tese buscou unir os dois campos – Plataforma 

política e Plataforma como infraestrutura – para o desenvolvimento da Ciência Aberta.  

 A visão dos diferentes modelos propostos pelos países analisados e a 

comparação com as iniciativas brasileiras consolidou o pensamento de que o Brasil 

conta com um cenário institucional e tecnológico capaz de dar um salto adiante, de 

posicionar-se na vanguarda da Ciência Aberta, trazendo assim argumentos que 

poderiam confirmar a hipótese. Enquanto o mundo discute a circulação livre do 

conhecimento, nós podemos desenvolver de forma integrada um ambiente de produção 

em rede baseado nos princípios da Ciência Aberta, naturalizando sua prática através de 

uma plataforma que incorpore automaticamente as políticas acordadas. Seria com o 

poder de mobilização e institucionalização do Governo Federal que as discussões sobre 

uma Plataforma Política para o desenvolvimento da Ciência Aberta no Brasil poderia 

avançar, contando ainda com a logística e os investimentos necessários para a 

implantação da infraestrutura.  

 Assim, chegamos a uma importante definição: é preciso pensar a abertura da 

ciência desde o primeiro momento de sua produção. Depois que tudo está pronto, é mais 

difícil mudar. Ou seja, depois que o cientista construiu seus datasets em softwares 

proprietários, considerou que todos os seus experimentos teriam que ser relatados em 

texto (não utilizando vídeo, por exemplo), e escreveu seu relatório de pesquisa de forma 

linear, seria realmente muito pedir que refizesse tudo. Mas se o pesquisador pudesse 

contar com uma plataforma que o auxiliasse a construir um texto hipermídia, com 

modelos de datasets produzidos colaborativamente e relacionados ao texto principal por 

links, incluindo vídeos e fotos como integrantes do texto, e automações capazes de 

aplicar as normas ABNT, regras de direitos autorais, recomendações para 

compartilhamento de dados, entre outras ligadas à produção de conhecimento, talvez 

mais pesquisadores aceitassem começar a produzir de forma aberta.  

 A apresentação desta proposta teve como modelo a estrutura utilizada pelos 

relatórios produzidos no Reino Unido (Relatório Finch e Relatório Science as an open 

enterprise). Consideramos pertinente ao tipo do trabalho proposto utilizar tal modelo de 
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linguagem, definindo os objetivos, os princípios norteadores e apresentando em tópicos 

as soluções propostas.  

 Dois gráficos resumem os temas propostos para a Agenda de discussões políticas 

e as macrofunções a serem cumpridas pela infraestrutura. Tenho consciência que muito 

do que foi proposto já pode estar em discussão. Mas estamos isolados, desarticulados, 

descoordenados. É preciso ganhar força, conquistar espaço na pauta das políticas 

públicas para a Ciência e a Tecnologia. Assumir que as iniciativas pessoais e de 

pequenos grupos são válidas (como a formação de redes de pesquisadores, manutenção 

de blogs de ciência, promoção de eventos para discutir soluções), mas que podemos 

avançar mais e melhor ao articular o tema institucionalmente, principalmente no âmbito 

do Governo Federal.  

 Por isso o esforço em definir os temas de uma agenda política, identificar atores 

e possíveis responsáveis, relatar a posição atual em que nos encontramos. O intuito foi 

convocar para ação, provocar o acirramento das discussões, mesmo que para negar 

minhas afirmações. O importante é a mobilização em torno de padrões 

institucionalizados capazes de nos tirar da atual dispersão de modelos, como também 

nos posicionar como cientistas da Sociedade em Rede, valorizando a produção 

colaborativa de conhecimento. 

 As oito macrofunções apresentadas na proposta da plataforma como 

infraestrutura buscam materializar todo o pensamento construído ao longo da tese, 

aplicando princípios da Sociedade em Rede, da Ciência Aberta, da comunicação 

científica, das facilidades proporcionadas pelas novas tecnologias, das políticas 

sugeridas. Seu desenvolvimento envolve muitas variáveis, disciplinas, acordos. Mas 

também não nos parece impossível ao médio prazo, principalmente considerando-se o 

tempo dedicado ao desenvolvimento de projetos de Governo. 

 De modo a evidenciar os benefícios que poderiam advir do uso de uma 

Plataforma de Ciência Aberta no Brasil, foram construídos três novos diagramas, dessa 

vez posicionando no centro das atenções cada um dos atores envolvidos: Governo, 

Cientista e Leitor. Cada um com necessidades específicas, mas principalmente com 

interfaces, que poderiam ser facilitadas pelo ambiente em rede.  

 Enfim, os entrelaçamentos entre a plataforma política e a infraestrutura acabam 

por evidenciar o objetivo de materialização da primeira na segunda. E ao parecer que 
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terminou, novos desdobramentos são imaginados, no movimento constante de produção 

de ideias que ficam como sugestão para futuras pesquisas e/ou ações. A tese está 

finalizada, encerrada, mas com vistas a novas aberturas, quantas necessárias para que a 

Ciência Aberta cresça no Brasil.  

 A própria concretização das proposições presentes na Plataforma Política e sua 

infraestrutura, em seu esforço de padronização, poderiam ser fonte de várias 

possibilidades de pesquisa e ação, demandando grande volume de produção de 

conhecimento e consensos. As colaborações poderiam advir dos diversos campos, 

incluindo a comunicação, a ciência da informação, a educação, o design, a ciência da 

computação, o direito, além da contribuição dos diversos atores interessados no 

desenvolvimento de datasets e coleções específicas para suas áreas de atuação. Novas 

funções poderiam ser demandadas a partir do uso da infraestrutura, assim como a 

atualização das normas e recomendações. Como é bastante improvável conseguir prever 

os efetivos usos que as pessoas dariam à Plataforma, fica em aberto um mundo de 

possibilidades, afinal até agora estamos na zona do controle, mas ao ser iniciado o uso 

de uma infraestrutura informática, entramos na zona do desvio.  

 Se conseguirmos superar o processo inicial de discussões políticas e implantação 

da infraestrutura, o início da operação da Plataforma de Ciência Aberta exigiria um 

amplo trabalho de comunicação junto aos pesquisadores, incluindo publicidade e 

treinamentos, disponíveis presencialmente como também tutoriais online, assim como é 

feito até hoje com o Portal de Periódicos da CAPES. O trabalho de povoamento da 

Plataforma poderia também incluir as novas gerações de pesquisadores, estimulando-os 

a produzir desde a graduação dentro da Plataforma de modo que lhes seja natural o uso 

de uma estrutura aberta e colaborativa, assim como já lhes parece natural integrar 

plataformas de redes sociais, produzir vídeos usando seus celulares, compartilhar o que 

encontram de interessante na web.  

 A primeira concepção da Plataforma, aqui registrada, prevê apenas a 

colaboração entre cientistas. Mas é possível imaginar versões posteriores que 

avançariam no intuito de uma colaboração universal, com espaços de comunicação entre 

cientistas e não cientistas, principalmente para geração de dados a partir de experiências 

pessoais, trabalhando-se com o conceito de inteligência coletiva em seu sentido mais 

amplo. 



215 
 

 

 Poderiam, ainda, ser desenvolvidos projetos de acessibilidade para que o 

conteúdo presente na Plataforma de Ciência Aberta esteja acessível para pessoas com 

dificuldades visuais e auditivas.  

 Enfim, poderiam ser abertos muitos outros projetos, dissertações, teses, 

programas ligados ao tema da Ciência Aberta no Brasil, na América Latina, no mundo. 

Acreditamos que o conhecimento pode estar cada vez mais próximo de cada um de nós, 

e de todos juntos. Queremos nos reconhecer como cidadãos atuantes, que utilizam os 

meios que possuem para agir politicamente. Neste momento, o meio foi uma tese 

acadêmica. A construção de um pensamento com vistas às possibilidades de um futuro 

melhor baseado na abertura do conhecimento.  

 
  



216 
 

 

REFERÊNCIAS 
 
ABNT Catalogo. Disponível em: http://www.abntcatalogo.com.br/normagrid.aspx. 
Acesso em: 11 set. 2014. 
 

ADAMI, A; MARCHIORI, P. Autoria e Leitura de Artigos por Docentes 
Pesquisadores: Motivações e Barreiras. In FERREIRA, S. /TARGINO, M. (org).  
Preparação de revistas científicas: teoria e prática. São Paulo: Reichmann & Autores, 
2005. p. 73-102. 

 

ALONSO, E. La quimera del usuario: Resistência y exclusión em la era digital. 
Madrid: Abada Editores, 2014. 

 

ARELLANO, M, ; FERREIRA, S. ; CAREGNATO, S. Editoração eletrônica de 
Revistas Científicas com suporte do protocolo OAI. In FERREIRA, S. /TARGINO, M. 
(org).  Preparação de revistas científicas: teoria e prática. São Paulo: Reichmann & 
Autores, 2005. p. 195-229. 

 

BAPTISTA, A.A. et al. Comunicação científica: o papel da Open Archives Iniciative no 
contexto do Acesso Livre. Revista eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, Florianópolis, número especial, 1º semestre 2007.  

 

BARBALHO, C. Periódico científico: parâmetros para avaliação de qualidade. In 
FERREIRA, S. /TARGINO, M. (org).  Preparação de revistas científicas: teoria e 
prática. São Paulo: Reichmann & Autores, 2005. p. 123-160. 

 

BOAI - BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE. Disponível em:  
<http://www.budapestopenaccessinitiative.org/>. Acesso em: 2 mai. 2013. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 1120/2007. Dispõe sobre o processo 
de disseminação da produção técnico-científica do Brasil e dá outras providências. 
Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=352237 . 
Acesso em: 16 jun. 2014. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 3133/2012. Altera, atualiza e 
consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=AEB005F8
23E3B1EF802CFFE817833DD4.proposicoesWeb2?codteor=963052&filename=PL+31
33/2012 . Acesso em: 27 out. 2014. 

 



217 
 

 

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a 
legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 27 out. 2014. 

 

BRASIL. Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993. Dispõe sobre o Plano de Carreiras para 
a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autarquias e das 
Fundações Federais e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8691.htm. Acesso em: 20 ago. 2014. 

 

BRASIL. Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010. Regulamenta os critérios e 
procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de 
desempenho individual e institucional e o pagamento das gratificações de desempenho. 
Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/Decreto/D7133.htm>. Acesso em: 20 ago. 2014. 

 

BRASIL. Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Dispõe sobre a estruturação do 
Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm>. Acesso em: 
20 ago. 2014. 

 

BRASIL. Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2013. Trata da Reestruturação da 
Carreira de Magistério Superior. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm>. Acesso 
em: 21 ago. 2014. 

 

BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, 
direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 
4 nov. 2014. 

 

Brasiliana. Disponível em: <www.brasiliana.usp.br>. Acesso em: 17 mai. 2012. 

 

BRODY, T. HARNAD, S. The research impact cycle. Disponível em: 
http://opcit.eprints.org/feb19oa/harnad-cycle.ppt. Acesso em: 17 set. 2004.  
 

BUSH, V. As we may think. Disponível em: 
<http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/>. 
Acesso em: 30 out. 2014.  

 

CAPES. Portaria nº 13 de 15 de fevereiro de 2006. Disponível em:< 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_013_2006.pdf>. 
Acesso em: 24 out. 2014. 



218 
 

 

 

CARDOSO, G. JACOBETTY, P. DUARTE, A. Para uma Ciência Aberta. Lisboa: 
Editora Mundos Sociais, 2012.  

 

CAREGNATO, S.; MAIA, M. Coautoria como indicador de redes de colaboração 
científica. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 13, n. 2, p. 18-31, mai.-ago. 
2008. 

 

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. A Era da Informação. Economia, Sociedade e 
Cultura, Volume I, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 

 

CHARTIER, R.  A aventura do livro. Do leitor ao navegador: conversações com Jean 
Lebrun. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Editora Unesp, 1998. 

 

CONARQ - CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (Brasil). Carta para a 
Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital. Disponível em: 
<www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/cartapreservpatrimarqdigitalc
onarq2004.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2014. 

 

CONARQ – CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (Brasil). Resolução nº 25 de 
abril de 2007. Dispõe sobre a adoção do Modelo de Requisitos para Sistemas 
Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil pelos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR. Disponível em:< 
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=206&sid
=46>. Acesso em: 15 set. 2014. 

 

CRAVEIRO, G. MACHADO, J. ORTELLADO, P. O mercado de livros técnicos e 
científicos no Brasil: subsídio público e acesso ao conhecimento. Bauru: Canal 6, 2008. 

 

Creative Commons. Disponível em: <http://www.creativecommons.org.br>. Acesso 
em: 2 mai. 2012. 

 

CRONIN, B. The hand of science: academic writing and rewards. Oxford: Scarecrow 
Press, 2005, 214 p.  

 
Currículo Lattes. Disponível em:<https://wwws.CNPq.br/cvlattesweb/PKG_MENU>. 
Acesso em: 16 mai. 2013 

 

DARNTON, R. A questão dos livros: passado, presente e futuro. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010. 

 



219 
 

 

Databib. Disponível em:<http://databib.org>. Acesso em: 05 mai. 2014. 

 
Declaração de Berlim sobre o Acesso Livre ao Conhecimento nas Ciências e 
Humanidades. Disponível em: 
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/about/DeclaracaoBerlim.htm>. Acesso em: 25 
mar. 2014. 

 

Declaração de Bethesda. Disponível em: 
<http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm>. Acesso em: 01 jul. 2014. 

 
Declaração de Budapeste. Disponível em: 
<http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>. Acesso em: 25 mar. 2014. 

 

Defective by Design. Disponível em: < www.defectivebydesign.org>. Acesso em: 25 
mai. 2013. 

 

Directrizes OpenAIRE 1.1. Disponível em: < 
http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/238/8/OpenAIRE-Guidelines_v1-
1_es2.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2014. 

 

Domínio Público. Disponível em: < 
http://machado.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=164:rom
ance&catid=34:obra-completa&Itemid=123> Acesso em: 17 mai. 2012. 

 

EISENSTEIN, E.A revolução da cultura impressa: os primórdios da Europa 
Moderna. São Paulo: Ática, 1998. 

 

EPSTEIN, I. Divulgação Científica: 96 verbetes. Campinas: Pontes, 2002. 

 

Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012-2015. Brasília: MCTI, 
2012. Disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0218/218981.pdf.Acesso em: 20 
mai. 2013. 

 

Facebook. Disponível em: <www.facebook.com>. Acesso em: 20 jan. 2014. 

 

FASTR. Disponível em: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c113:S.350. Acesso em: 
07 fev. 2014. 

 



220 
 

 

FIRST. Disponível em: http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/house-
bill/4186/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22H.R.+4186%22%5D%7D. Acesso 
em: 05 mai. 2014. 

 

FOUREZ, G. Scientific and technological literacy as a social practice. In: Social studies 
of science. London: SAGE, 1996, v. 26, n. 5, p. 903-936.  

 

Free Software Foundation. Disponível em:< www.fsf.org>. Acesso em: 01 jul. 2014. 

 

FREITAS, M. H. Considerações acerca dos primeiros periódicos científicos brasileiros. 
Revista Ciência da Informação, Brasília, v. 35, n. 3, p.54-66, set./dez. 2006.  

 

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA. Política de Acesso Aberto. 
Disponível em: http://www.fct.pt/acessoaberto/. Acesso em: 20 nov. 2014. 

 

FURNIVAL, A.C.; KRAUSS, P.P. Brasil já possui massa critica para XML-Publishing 
científico. DataGramaZero, v. 12, n. 5, out/2011. 

 

GLANZEL, W. Coauthorship patterns and trends in the sciences (1980-1998): a 
bibliometric study with implications for database indexing and research strategies. 
Library Trends, Urbana, vol. 50, n.3, p. 461-73, 2002. 

 

GOMES, I. TORACI, V. FLORES, N. Comunicação científica e cultura da 
participação: análise de blogs de ciência. XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação, Fortaleza, 2012. 

 
Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in 
Horizon 2020 – Version 1.0. Disponível em: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h202
0-hi-oa-pilot-guide_en.pdf. Acesso em: 05 mai. 2014. 

 
HAL. Disponível em: http://hal.archives-ouvertes.fr/. Acesso em: 02 jun. 2014. 

 

HIMANEN, P. A ética dos hackers e o espírito da era da informação. Rio de Janeiro: 
Editora Campus, 2001. 

 

JENKINS, H. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2. ed., 2009. 

 

JOHNSON, S. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de 
criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2001. 



221 
 

 

JoVE. Disponível em: www.jove.com . Acesso em: 30 out. 2014. 

 

KATZ, J. S.; MARTIN, B. R. What is research collaboration? Research Policy, 
London, v. 26, p. 1-18, 1997. 

 

KJELLBERG, S.  I am a blogging researcher: motivations for blogging in scholarly 
context. First Monday, Bridgman, v.15, n.8, 2 aug. 2010, Disponível em: 
http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2962/2580. 
Acesso em: 13 jun. 2012. 

 

Klepsidra. Disponível em: 
<http://www.klepsidra.net/klepsidra18/corpuscularismo.htm>. Acesso em: 2 mai. 2012. 

 

LATOUR, B. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. 
São Paulo: Editora UNESP, 2000. 

 

LEE, S. BOZEMAN, B. The impact of research collaboration on scientific productivity. 
Social Studies of Science, New York, vol. 35, n. 5, p. 673-702, 2005.  

 

LEITE, F. Como gerenciar e ampliar a visibilidade da informação científica 
brasileira: repositórios institucionais de acesso livre. Brasília: Ibict, 2009. 

 

MANOVICH, L. The Language of New Media. Cambridge: The MIT Press, 2001. 

 

Manual de Uso do HAL, a Plataforma de Arquivos Abertos do CCSD. Disponível em: 
http://www.ccsd.cnrs.fr/support/content/PDF/docHAL.pdf. Acesso em: 16 jun. 2014. 

 
MARTINS, W. A palavra escrita: história do livro, da imprensa e da biblioteca. São 
Paulo: Editora Ática, 2002. 

 

MCLUHAN, M. Os meios de comunicação como extensões do homem. 8 ed. São 
Paulo: Cultrix, 1996.  

 

MEADOWS, A. J. A comunicação científica. Brasília: Briquet de Lemos/Livros, 1999. 

 

MEGÍAS, J. 2009. De las bibliotecas digitales a las plataformas de conocimiento. 
Digitalización de la Gran Enciclopedia Cervantina. HUM2006-06393. 

 

Mendeley. Disponível em: www.mendeley.com. Acesso em: 20 jan. 2014. 



222 
 

 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dispêndios nacionais em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) de países selecionados 2000-2011. Disponível em: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/336607.html. Acesso em: 03 abr. 2014. 

 
Movimento Open Data se consolida internacionalmente. SciELO em Perspectiva. 
Disponível em: http://blog.scielo.org/blog/2014/07/14/movimento-open-data-se-
consolida-internacionalment. Acesso em: 10 set. 2014. 

 

MURRAY, J. Hamlet no holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. São Paulo: 
Itaú Cultural: Unesp, 2003. 

 

Oasisbr. Disponível em: :<oasisbr.ibict.br>. Acesso em: 16 jun. 2014. 

 

Open Knowledge Foundation. Disponível em: < http://br.okfn.org/sobre/>. Acesso 
em: 2 nov. 2014. 

 

Open Archives Iniciative. Disponível em: www.openarchives.org. Acesso em: 25 mai. 
2013. 

 

OpenAIRE. Disponível em: <http://www.openaire.eu>. Acesso em: 05 mai. 2014. 

 

OpenDOAR. Disponível em:< http://www.opendoar.org>. Acesso em: 07 fev. 2014. 

 

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO. Relatório OECD Principles and Guidelines for Access to Research 
Data from Public Funding. Disponível em: < http://www.oecd.org/sti/sci-
tech/38500813.pdf>. Acesso em: 27 out. 2014. 

 

ORTELLADO, P. As políticas nacionais de acesso à informação científica. Liinc em 
Revista, v.4, n.2, setembro 2008, Rio de Janeiro, p. 186-195. Disponível em: 
http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/268/168 Acesso em: 16 jun. 
2014. 

 

PARISER, E. O filtro invisível. O que a Internet está escondendo de você. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2012. 

 

Painel Lattes. Disponível em: <http://estatico.CNPq.br/painelLattes/>. Acesso em: 26 
mar. 2014. 
 



223 
 

 

PERU. Ley nº 30035, de 15 de mayo de 2013. Ley que regula el repositório nacional 
digital de Ciencia, Tecnologia e Innovación de Acceso Abierto. Disponível em: 
http://etd2012.blogspot.mx/2013/06/ley-n-30035-que-regula-el-repositorio.html. Acesso 
em: 8 mai. 2014. 

 
Plataforma Lattes. Disponível em: https://wwws.CNPq.br/cvlattesweb/. Acesso em: 30 
jun. 2014.  

 

Plataforma Integrada Carlos Chagas. Disponível em:< 
http://carloschagas.CNPq.br/>. Acesso em: 26 mar. 2014.  

 

Portal de Periódicos. Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br. Acesso em: 
13 mai. 2013. 

 
Portal SciELO. Disponível em:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
19652007000100012&lang=pt. Acesso em: 13 mai. 2013. 

 

Projeto Driver. Disponível em: http://www.driver-repository.eu/. Acesso em: 07 fev. 
2014. 

 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. 
Regimento interno. Disponível em: < 
https://www.ufpe.br/ppgcom/images/documentos/regimentoppgcom2009-1.pdf>. 
Acesso em: 24 out. 2014. 

 

Programa FAPESP de Pesquisa em eScience. Disponível em: < 
http://www.fapesp.br/8436>. Acesso em: 24 out. 2014. 

 
PubMed Central. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/. Acesso em: 05 
mai. 2014. 

 
RAYMOND, E. S. Homesteading the noosphere. 2000. Disponível em: 
<http://www.dvara.net/hk/homesteading.pdf>. Acesso em: 7 fev. 2014. 

 
RAYMOND, E. S. The Cathedral and the Bazaar: Musings of Linux and Open 
Source by an Accidental Revolutionary, O'Reilly and Associates, Sebastopol, 
California, 1997. Disponível em: 
<www.tuxedo.org/~esr/writings/homesteading/cathedral~bazaar>. Acesso em: 5 mai. 
2013. 

 



224 
 

 

RCAAP. Disponível em:< http://www.rcaap.pt/>. Acesso: 27 mai. 2014. 

 
Registry of Research Data Repositories. Disponível em: www.re3data.org. Acesso 
em: 07 mai. 2014. 
 
Relatório Finch. Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to 
research publications. Report of the Working Group on Expanding Access to Published  
Research Findings 2012. Disponível em: http://www.researchinfonet.org/wp-
content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf. Acesso em: 07 
fev. 2014. 

 

Repositório Institucional Universidade de Brasília. Disponível em: 
<http://repositorio.bce.unb.br/community-list>. Acesso em: 17 mai. 2012. 

 

ResearchGate. Disponível em: www.researchgate.com. Acesso em: 20 jan. 2014. 

 

Resultado de busca na HAL. Disponível em: <http://hal.archives-
ouvertes.fr/index.php?halsid=37dtqcpfu7fi1aacc3clag2un6&view_this_doc=in2p3-
00250685&version=1>. Acesso em: 3 jun. 2014. 

 

Revista Intexto. Disponível em: http://www.seer.ufrgs.br/intexto/index. Acesso em: 04 
jul. 2014. 

 

ROAR. Disponível em:< http://roar.eprints.org>. Acesso em: 03 abr. 2014. 
 
ROARMAP. Disponível em: http://roarmap.eprints.org/ Acesso em: 03 abr. 2014. 

 

ROCHA, C. L. SILVA, M. da. Padrões para garantir a preservação e o acesso aos 
documentos digitais. Revista Acervo. v. 20, n. 1-2, p. 113-124, jan./dez. 2007. 
Disponível em: <http://revistaacervo.an.gov.br/seer/index.php/info/article/download/. 
Acesso em: 05 set. 2014 

 

ROYAL SOCIETY. Science as an open enterprise. Relatório. Londres, 2012.  

 

SANTOS, B. S. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989. 

 

SANTOS, J. M. O processo histórico evolutivo das bibliotecas da Antiguidade ao 
Renascimento. Vida de Ensino, Goiás, v. 1, n. 1, p. 01-10, ago./fev. 2009/2010. 
Disponível em: <http://rioverde.ifgoiano.edu.br/periodicos/index. 
php/vidadeensino/article/view/58/40>. Acesso em: 21 mar. 2010. 



225 
 

 

Seer comemora adesão de 100 portais de periódicos. Disponível em: 
http://www.ibict.br/sala-de-imprensa/noticias/seer-comemora-adesao-de-100-portais-de-
periodicos. Acesso em: 02 mai. 2012. 

 

SHIRKY, C. A cultura da participação: criatividade e generosidade no mundo 
conectado. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2011. 

 

SILVA, F. M. e. SMIT, J. W. Sistemas nacionais de informação científica e 
tecnológica: um breve histórico. In SALCEDO, D. / OLIVEIRA, M. / OTERO, M. 
(org). Construção, práticas e identidades da Ciência da Informação. Recife: 
NECTAR, 2008, p. 57-78. 

 

SILVA, T. E. da; ALCARÁ, A. R. Acesso aberto à informação científica: políticas e 
iniciativas governamentais. Revista Informação & Informação v. 14, n. 2, p. 100-116, 
jul./dez. 2009. Disponível em:< 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/viewFile/4817/4173>. 
Acesso em: 15 set. 2014 

 

Sobre a plataforma Lattes. Disponível em: http://lattes.CNPq.br. Acesso em: 17 mai. 
2012.  

 

STALLMAN, R. O direito à leitura: um conto distópico. Disponível em: < 
https://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html>. Acesso em: 23 out. 2014. 
 

STUMPF, I. Avaliação de originais nas revistas científicas: uma trajetória em busca do 
acerto. In FERREIRA, S. /TARGINO, M. (org).  Preparação de revistas científicas: 
teoria e prática. São Paulo: Reichmann & Autores, 2005. p. 103-122. 

 

TORRES-SALINAS, D. CABEZAS-CLAVIJO, A. Los blogs como nuevo medio de 
comunicación científica. 2009. Disponível em: <http://ec3.ugr.es/publicaciones/ 
Torres-Salinas,_Daniel_y_Cabezas-Clavijo,_Alvaro._Los_blogs_como_nuevo_ medio_ 
de_comunicacion_cientifica.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2012. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Resolução nº 03/2014 do 
Conselho Universitário da Universidade Federal de Pernambuco. Disponível em:< 
https://www.ufpe.br/ufpenova/images/conselhos_superiores/universitario/res%2003%2
02014%20consuniv%20progressao%20docente.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2014. 

 



226 
 

 

 

URIBE TIRADO, A. Los bibliotecólogos y bibliotecarios, agentes líderes en la 
formación de estudiantes y comunidades para el acceso a información de calidad 
utilizando Internet. Revista Biblios, v. 1, n. 29, dez. 2007. Disponível em: 
<http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/44755745.html>. Acesso em: 
11 mai. 2010. 

 
Webometrics. Disponível em: http://www.webometrics.info/en/world. Acesso em: 03 
abr. 2014. 

 

WEITZEL, S. E-PRINTS: Modelo da Comunicação Científica em Transição. In 
FERREIRA, S. /TARGINO, M. (org).  Preparação de revistas científicas: teoria e 
prática. São Paulo: Reichmann & Autores, 2005. p. 161- 194. 

 

YOSHIKANE, F.; KAGEURA, K. Comparative analisys of coauthorship networks of 
different domains: the growth and changes networks. Scientometrics, Amsterdam, vol. 
6, n. 3, p.433-44, 2004.  

 

ZIMAN, J. Of one mind: the collectivization of science. New York: AIP Press, 1995. 

 

 

 



227 
 

 

ANEXO – Quadro de Atores Selecionados no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia 
        e Inovação 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Presidência
da República

M
inistério das Relações Exteriores

Subordinado

A
BC

M
inistério das Com

unicações

Vinculado

A
natel

Telebrás

M
inistério da D

efesa

A
eronáutica

Exército

M
arinha

Subordinado

M
inistério da Educação

CA
PES

IN
EP

Institutos 
Tecnológicos

Federais

Vinculado

Supervisionado

Fundação 
Joaquim

 N
abuco

M
inistério da Saúde

FIO
CRU

Z

H
EM

O
BRA

S

FU
N

A
SA

A
N

S

A
N

VISA

Vinculado

M
inistério da A

gricultura,
Pecuária e A

bastecim
ento

IN
M

ET

EM
BRA

PA

Subordinado

Vinculado

M
inistério da Fazenda

SERPRO

Vinculado

M
inistério do M

eio A
m

biente

A
N

A

IBA
M

A

Jardim
Botânico RJ

ICM
Bio

SFB

A
N

A
SFB

IBA
M

A
ICM

Bio
Subordinado

Subordinado

Vinculado

M
inistério do Planejam

ento, 
O

rçam
ento e G

estão
M

inistério da Ciência e Tecnologia

Ó
rgãos de assistência direta e im

ediata ao m
inistro de estado

Ó
rgãos específicos singulares

Secretaria de D
esenvolvim

ento
Tecnológico e Inovação

Secretaria de C&
T

para Inclusão Social
Secretaria de Política

de Inform
ática

Secretaria de Políticas e Program
as

de Pesquisa e D
esenvolvim

ento

A
gências

Conselho N
acional de

D
esenvolvim

ento Científico
e Tecnológico 

CN
Pq

Financiadora de
Estudos e Projetos

Finep

Centro de G
estão

e Estudos Estratégicos
CG

EE

A
gência

Espacial Brasileira
A

EB

Com
issão N

acional
de Energia N

uclear
CN

EN

U
nidades descentralizadas

Representação Regional do N
ordeste

Representação Regional do Sudeste

Secretaria
Executiva

G
abinete do
M

inistro
A

ssessoria de
A

ssuntos Internacionais
Consultoria

Jurídica

M
inistério do D

esenvolvim
ento,

Indústria e Com
ércio Exterior

A
BD

I

Vinculado

Supervisionado

IN
M

ETRO

IN
PI

SU
FRA

M
A

BN
D

ES

M
inistério de M

inas e Energia

Vinculado

D
N

PM

Petrobrás

EPE

Eletrobrás

A
N

EEL

A
N

P

Conselho N
acional de Ciência e Tecnologia - CCT

Secretaria de A
ssuntos Estratégicos - SA

E

Conselho de Coordenação das 
A

tividades de M
eteorologia, 

Clim
atologia e H

idrologia - CM
CH

Instituto de Pesquisa Econôm
ica A

plicada - IPEA

Conselho N
acional de Controle de

Experim
entação A

nim
al - Concea

Com
issão Técnica N

acional de
Biossegurança - CTN

Bio

Q
uadro de A

tores Selecionados no Sistem
a N

acional de Ciência, Tecnologia &
 Inovação

Fundos Setoriais
CT - A

ERO
CT - A

G
RO

CT - A
M

A
ZÔ

N
IA

CT - A
Q

U
AVIÁ

RIO
CT - BIO

TEC
CT - EN

ERG
CT - ESPA

CIA
L

CT - H
ID

RO
CT - IN

FO
CT - IN

FRA
CT - M

IN
ERA

L
CT - PETRO
CT - SAÚ

D
E

CT - TRA
N

SPO
RTE

FU
N

TTEL
VERD

E - A
M

A
RELO

FSA
 - A

udiovisual
Subvenção
FN

D
CT Transversal

FN
D

CT

ICTIs

Institutos estaduais de tecnologia

CEPED
  

Centro de Pesquisas e D
esenvolvim

ento

IPT 
 

Instituto de Pesquisas Técnológicas

SIM
EPA

R 
Instituto Tecnologico SIM

EPA
R 

Tecpar  
Instituto de Tecnologia do Paraná

ITEP-O
S 

A
ssociação Instituto de Tecnologia de Pernam

buco

FU
CA

PI 
Fundação Centro de A

nálise, Pesquisa e Inovação Tecnológica

CETEC  
Fundação Centro Tecnológico de M

inas G
erais

FU
N

CEM
E 

Fundação Cearense de M
eteorologia e Recursos H

ídricos

FU
N

TA
C 

Fundacao de Tecnologia do Estado do A
cre 

IEPA
 

 
Instituto de Pesquisas Ciêntificas e Tecnológica do Estado do A

m
apá

CIEN
TEC 

Fundação de Ciência e Tecnologia

N
U

TEC  
Fundacao N

ucleo de Tecnologia Industrial   

ITPS 
 

Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

ICTIs

Tecnologia da Inform
ação e Com

unicação

A
tlântico 

Instituto A
tlântico

CPqD
 

 
Fundação CPqD

 Centro de Pesquisa e D
esenvolvim

ento em
 Telecom

unicações

CESA
R  

Centro de Estudos e Sistem
as Avançados do Recife

CERTI 
 

Fundação CERTI

Eldorado 
Instituto de Pesquisas Eldorado

G
enius  

Instituto de Tecnologia G
enius

IS 
 

Instituto Stela

Von Braun 
Centro de Pesquisas Avançadas W

ernher Von Braun

ICTIs

M
Inas e Energia

CEN
PES 

Centro de Pesquisa e D
esenvolvim

ento Leopoldo A
m

érico M
iguêz de M

ello

CEPEL  
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica

CPRM
  

Com
panhia de Pesquisa de Recursos M

inerais

ICTIs

Saúde 

IPEPATRO
 

Instituto de Pesquisas em
 Patologias Tropicais

IEC 
 

Instituto Evandro Chagas

ILPC 
 

Instituto Ludw
ig de Pesquisa sobre o Câncer

IN
CA

 
 

Instituto N
acional de Câncer 

IN
C 

 
Instituto N

acional de Cardiologia

FO
SP 

 
Fundação O

ncocentro de São Paulo

IA
L 

 
Instituto A

dolfo Lutz

BU
TA

N
TA

N
 

Instituto Butantan

ID
PC 

 
Instituto D

ante Pazzanese de Cardiologia

Em
ílio Ribas 

Instituto de Infectologia "Em
ílio Ribas"

IS 
 

Instituto de Saúde

ILSL 
 

Instituto Lauro de Souza Lim
a

Pasteur  
Instituto Pasteur

Sucen 
 

Superintendência de Controle de Endem
ias

Fiocruz 
 

Fundação O
sw

aldo Cruz
CECA

L  
 

Centro de Criação de A
nim

ais de Laboratório

CPqA
M

 
 

Centro de Pesquisa A
ggeu M

agalhães (Fiocruz Pernam
buco)

CPqG
M

 
 

Centro de Pesquisa G
onçalo M

oniz (Fiocruz Bahia)

EN
SP 

 
 

Escola N
acional de Saúde Pública Sergio A

rouca

ICICT 
 

 
Instituto de Com

unicação e Inform
ação Científica e Tecnológica em

 Saúde

CO
C 

 
 

Casa O
sw

aldo Cruz

CPqLM
D

 
 

Centro de Pesquisa Leônidas e M
aria D

eane (Fiocruz A
m

azônia)

CPqRR  
 

Centro de Pesquisa René Rachou (Fiocruz M
inas)

EPSJV 
 

 
Escola Politécnica de Saúde Joaquim

 Venâncio

ICC 
 

 
Instituto Carlos Chagas (Fiocruz Paraná)

IPEC 
 

 
Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas

FA
RM

A
N

G
U

IN
H

O
S 

Instituto de Tecnologia em
 Fárm

acos

BIO
M

A
N

G
U

IN
H

O
S 

Instituto de Tecnologia em
 Im

unobiológicos Bio-M
anguinhos

IFF 
 

 
Instituto Fernandes Figueira

IN
CQ

S  
 

Instituto N
acional de Controle e Q

ualidade em
 Saúde

IO
C 

 
 

Instituto O
sw

aldo Cruz

ICTIs

Agropecuária 

O
epas  

O
rganizações Estaduais de Pesquisa A

gropecuária
IA

PA
R  

Instituto A
gronôm

ico do Paraná

EBD
A

 
 

Em
presa Baiana de D

esenvolvim
ento A

grícola

IPA
 

 
Em

presa Pernam
bucana de Pesquisa A

gropecuária

Fepagro 
Fundação Estadual de Pesquisa A

gropecuária

EM
EPA

  
Em

presa Estadual de Pesquisa A
gropecuária da Paraíba

EM
PA

RN
 

Em
presa de Pesquisa A

gropecuária do Rio G
rande do N

orte

FU
N

ED
  

Fundação Ezequiel D
ias

D
D

D
 

 
A

PTA
 - D

epartam
ento de D

escentralização do D
esenvolvim

ento

IA
C 

 
A

PTA
 - Instituto A

gronôm
ico de Cam

pinas

IEA
 

 
A

PTA
 - Instituto de Econom

ia A
grícola

ITA
L 

 
A

PTA
 - Instituto de Tecnologia de A

lim
entos

IZ 
 

A
PTA

 - Instituto de Zootecnia

IP 
 

A
PTA

 - Instituto de Pesca

IB 
 

A
PTA

 - Instituto Biológico

EPA
G

RI  
Em

presa de Pesquisa A
gropecuária e Extenção Rural de Santa Catarina

PESA
G

RO
 

Em
presa de Pesquisa A

gropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Idaterra 
Instituto de D

esenvolvim
ento A

grário, A
ssistência Técnica e Extensão Rural de M

ato G
rosso do Sul

A
gencia Rural A

gência G
oiana de D

esenvolvim
ento Rural e Fundiário

EM
D

A
G

RO
 

Em
presa de D

esenvolvim
ento A

gropecuário de Sergipe

Incaper  
Instituto Capixaba de Pesquisa, A

ssistência Técnica e Extenção Rural

EPA
M

IG
 

Em
presa de Pesquisa A

gropecuária de M
inas G

erais

Em
paer 

Em
presa M

atogrossense de Pesquisa, A
ssistência e Extensão Rural

U
nitins  

Fundação U
niversidade do Tocantins

Em
brapa 

Em
presa Brasileira de Pesquisa A

gropecuária
CPA

FA
C 

Em
brapa A

cre

CN
PAT  

Em
brapa A

gorindústria Tropical

CN
PA

B  
Em

brapa A
grobiologia

CN
PA

E  
Em

brapa A
groenergia

CTA
A

 
 

Em
brapa A

groindustria de A
lim

entos

CPA
O

 
 

Em
brapa A

gropecuária O
este

CN
PA

 
 

Em
brapa A

lgodão

CPA
FA

P 
Em

brapa A
m

apá

CPA
A

 
 

Em
brapa A

m
azonia O

cidental

CPATU
  

Em
brapa A

m
azonia O

riental

CN
PA

F  
Em

brapa A
rroz e Feijão

CN
PC 

 
Em

brapa Caprinos e O
vinos

CPA
C 

 
Em

brapa Cerrados

CPA
CT  

Em
brapa Clim

a Tem
perado

CECAT  
Em

brapa Estudos Estratégicos e Capacitação

CN
PF 

 
Em

brapa Florestas

CN
PG

C 
Em

brapa G
ado de Corte

CN
PG

L  
Em

brapa G
ado de Leite

CN
PH

  
Em

brapa H
ortaliças

CN
PD

IA
 

Em
brapa Instrum

entação A
gropecuária

CN
PM

F 
Em

brapa M
andioca e Fruticultura Tropical

CN
PM

A
 

Em
brapa M

eio A
m

biente

CPA
M

N
 

Em
brapa M

eio-N
orte

CN
PM

S 
Em

brapa M
ilho e Sorgo

CPA
P 

 
Em

brapa Pantanal

CPPSE  
Em

brapa Pecuária Sudeste

CPPSU
L 

Em
brapa Pecuária Sul

CPA
FRO

 
Em

brapa Rondônia

CPA
FRR 

Em
brapa Roraim

a

CPATSA
 

Em
brapa Sem

i-Á
rido

CN
PSO

  
Em

brapa Soja

CN
PS 

 
Em

brapa Solos

CN
PSA

  
Em

brapa Suínos e Aves

CPATC  
Em

brapa Tabuleiros Costeiros

CN
PT 

 
Em

brapa Trigo

CN
PU

V 
Em

brapa U
va e Vinho

CEN
A

RG
EN

 
Em

brapa Recursos G
enéticos e Biotecnologia

CN
PTIA

 
Em

brapa Inform
ática A

gropecuária

CN
PM

  
Em

brapa M
onitoram

ento por Satélite

Parques Tecnológicos e Incubadoras 

CD
T 

 
Centro de A

poio ao D
esenvolvim

ento Tecnológico 

 
 

Centro de Em
preendedorism

o em
 Inform

ática da U
FRG

S

CID
E 

 
Centro de Incubação e D

esenvolvim
ento Tecnológico

CELTA
  

Centro Em
presarial para a Elaboração de Tecnologias Avançadas 

 
 

Centro Incubador de Em
presas de Sergipe

CIETEC  
Centro Incubador de Em

presas Tecnológicas  

Critt/U
FJF 

Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia

CEN
TEV/U

FV Centro Tecnológico de D
esenvolvim

ento Regional de Viçosa

 
 

Ciatec

Bio-Rio  
Fundação Bio-Rio

 
 

Fundação do Instituto N
acional de Telecom

unicações

FU
N

D
ETEC 

Fundação para o D
esenvolvim

ento Científico e Tecnológico

PA
RQ

TEC 
Fundação Parque Tecnológico de São Carlos 

PaqTcPB 
Fundação Parque Tecnológico do Paraíba

CESU
PA

 
Incubadora CESU

PA
 de Em

presas de Base Tecnológica

 
 

Incubadora de A
lagoas

ITEC 
 

Incubadora de Base Tecnológica

U
N

ID
ERP 

Incubadora de Em
presas da U

niversidade A
nhanguera 

RITU
 

 
Incubadora de Em

presas da U
niversidade do Estado do Pará 

IN
TU

EL 
Incubadora de Em

presas de Base Tecnológica

SU
PERA

 
Incubadora de em

presas de base tecnológica 

IN
CA

M
P 

Incubadora de Em
presas de Base Tecnológica da U

nicam
p

IN
ETI 

 
Incubadora de Em

presas de Base Tecnológica de Ilhéus

IN
SO

FT-BH
 

Incubadora de Em
presas de Base Tecnológica em

 Inform
ática

 
 

Incubadora de Em
presas de G

uarulhos

IEP 
 

Incubadora de Em
presas de Patos de M

inas 

IESBeC  
Incubadora de Em

presas de São Bernardo do Cam
po

TecVitória 
Incubadora de Em

presas do Espírito Santo

IN
CU

BA
ERO

 
Incubadora de Em

presas e Projetos

H
A

BITAT 
Incubadora de Em

presas H
A

BITAT

IN
O

VA
-U

FM
G

 Incubadora de Em
presas IN

O
VA

-U
FM

G

 
 

Incubadora de Inovações da U
niversidade Tecnológica Federal do Paraná

IN
A

G
RO

 
Incubadora de Regional de A

gronegócios de Jaboticabal

 
 

Incubadora Em
presarial do Centro de Biotecnologia da U

FRG
S

 
 

Incubadora M
ultisetorial de Em

presas de Base Tecnológica Raiar

Softex  
Incubadora Softex Cam

pinas

IN
TECPO

N
TA

 Incubadora Tecnologia de Ponta G
rossa

 
 

Incubadora Tecnologia Em
presarial de A

lim
entos e Cadeias A

groindustriais

ITCG
 

 
Incubadora Tecnológica de Cam

pina G
rande 

 
 

Incubadora Tecnológica de M
arigá

IN
TECE  

Incubadora Tecnológica do Instituto Centec

H
ÉSTIA

 
Incubadora Tecnológica H

éstia 

ITU
N

ISC 
Incubadora Tecnológica U

N
ISC 

U
N

IVA
P 

Incubadora Tecnológica U
N

IVA
P

IN
D

ESI  
Instituto de D

esenvolvim
ento Econôm

ico e Social de Itabira

G
ene 

 
Instituto G

ene

G
enesis  

Instituto G
enesis – PU

C-Rio

 
 

Laboratório Initia de Inovação e Em
preendedorism

o

M
ID

I 
 

M
icro D

istrito Industrial de Inform
ática 

 
 

N
úcleo de Incubadora da Feevale

TECN
O

PU
C 

Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia U
niversidade Católica do Rio G

rande do Sul

PCTec/U
nB 

Parque Científico e Tecnológico da U
niversidade de Brasília

PA
D

ETEC 
Parque de D

esenvolvim
ento Tecnológico  

Sapiens  
Parque Sapiens

A
lfa 

 
Parque Tecnológico A

lfa

 
 

 Parque Tecnológico da U
FRG

S

PTI 
 

Parque Tecnológico de Itaipu

 
 

Parque Tecnológico de Pato Branco

SERG
IPETEC 

Parque Tecnológico de Sergipe 

PA
RTEC 

Parque Tecnológico do N
U

TEC 

 
 

Parque Tecnológico do Rio/U
FRJ

VA
LETEC 

Parque Tecnológico do Vale do Sinos 

U
N

IVA
P 

Parque Tecnológico U
N

IVA
P

Bio-Rio  
Pólo Bio-Rio

 
 

Pólo de Inform
ática São Leopoldo

IPTEC 
 

Pólo Tecnológico do N
oroeste G

aúcho 

 
 

Porto D
igital

PIEBT/U
FPA

 
Program

a de Incubação de Em
presas de Base Tecnológica da U

niversidade Federal do Pará 

ITEC 
 

Sociedade Incubadora Tecnológica de Caxias do Sul

N
EM

PS  
U

niversidade Federal do Paraná 

U
TFPR  

U
TFPR – Cam

pus Pato Branco

Fonte: A
tlas of Innovation - W

A
IN

O
VA 

ICTIs

Sistem
a M

CT

U
nidades de Pesquisa geridas por organizações sociais

CN
PEM

 
Centro N

acional de Pesquisa em
 Energia e M

ateriais

ID
SM

 
 

Instituto de D
esenvolvim

ento Sustentável M
am

irauá

IM
PA

 
 

Instituto N
acional de M

atem
ática Pura e A

plicada

RN
P 

 
Rede N

acional de Ensino e Pesquisa

CN
EN

  
Com

issão N
acional de Energia N

uclear
CD

TN
  

Centro de D
esenvolvim

ento da Tecnologia N
uclear

CRCN
-CO

 
Centro Regional de Ciências N

ucleares do Centro-O
este

CRCN
-N

E 
Centro Regional de Ciências N

ucleares do N
ordeste

IEN
 

 
Instituto de Engenharia N

uclear

IRD
 

 
Instituto de Radioproteção e D

osim
etria

LA
PO

C  
Laboratório de Poços de Caldas

IPEN
 

 
Instituto de Pesquisas Energéticas e N

ucleares

U
nidades de Pesquisa

IN
PA

 
 

Instituto N
acional de Pesquisa da A

m
azônia

IN
PE 

 
Instituto N

acional de Pesquisas Espaciais 

IN
T 

 
Instituto N

acionalde Tecnologia 

IN
SA

 
 

Instituto N
acional do Sem

iárido 

Ibict 
 

Instituto N
acional de Inform

ação, Ciência e Tecnologia

Cetem
  

Centro de Tecnologia M
ineral

CTI 
 

Centro de Tecnologia da Inform
ação Renato A

rcher

CBPF 
 

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 

Cetene  
Centro de Tecnologias Estratégicas do N

ordeste 

Ceitec  
Centro de Excelência em

 Tecnologia Eletrônica Avançada

LN
A

 
 

Laboratório N
acional de A

strofísica 

LN
CC 

 
Laboratório N

acional de Com
putação Científica 

M
A

ST  
M

useu de A
stronom

ia e Ciências A
fins 

M
PEG

  
M

useu Paraense Em
ílio G

oeldi 

O
N

 
 

O
bservatório N

acional

ICTIs

CA
SN

AV 
Centro de A

nálises de Sistem
as N

avais
CEPESC 

Centro de Pesquisa e D
esenvolvim

ento para a Segurança das Com
unicações

CTA
 

 
Centro Técnico A

eroespacial
CTM

SP  
Centro Tecnológico da M

arinha em
 São Paulo

CTEx 
 

Centro Tecnológico do Exército
IEA

PM
  

Instituto de Estudos do M
ar A

lm
irante Paulo M

oreira
IPqM

 
 

Instituto de Pesquisa da M
arinha

ITA
 

 
Instituto Tecnológica de A

eronáutica
IM

E 
 

Instituto M
ilitar de Engenharia

D
efesa 

U
niversidades, H

ospitais e Instituições de Ciência , Tecnologia e Inovação - ICTIs

Setor Em
presarial

Parques Tecnológicos e Incubadoras 

U
niversidades, H

ospitais e Instituições de Ciência , Tecnologia e Inovação - ICTIs

Setor Em
presarial

Parques Tecnológicos e Incubadoras

Entidades, Program
as e Fontes de Fom

ento ou Financiam
ento à Pesquisa e Inovação 

Entidades, Program
as e Fontes de Fom

ento ou Financiam
ento à Pesquisa e Inovação

Cartão BN
D

ES

CRIATEC

PRO
SO

FT

Inovação
Tecnológica

Inovação
Produção

FU
N

TEC

PRO
FA

RM
A

PRO
A

eronautica

PRO
TVD

Capital
Inovador

PRO
Engenharia

Agroindústrias

A
çucareira Q

uata S.A
.

Brf - Brasil Foods S.A
.

Copaf Frutas S.A
.

Kepler W
eber Industrial S.A

.

M
ilênia A

grociências S.A
.

Bens de Capital

Bem
atech S.A

.

Brapenta 

Clam
per Indústria e Com

ercio S.A
.

Com
tex Ind e Com

 Im
p e Exp S.A

.

Forjas Taurus S.A
.

Fras-le S.A
.

M
egaflex Tecnologia Eletrônica Ltda

Schulz S.A
.

Siem
ens Ltda

Teikon Tecnologia Industrial S.A
.

W
EG

Biotecnologia

A
lellyx S.A

Canavialis S.A
. 

G
loboaves Biotecnologia Avícola Ltda

N
anocore Biotecnologia S.A

.

Carnes

Indústria e Com
ércio de Carnes M

inerva Ltda 

Celulose e Papel

Aracruz Celulose 

Com
plexo Aeronáutico

Em
braer - Em

presa Brasileira de Aeronáutica S.A
.

Com
plexo Industrial da D

efesa

Avibras D
ivisão Aérea e N

aval S.A
. 

Com
plexo Industrial da Saúde

A
ché Laboratórios Farm

acêuticos S.A
. 

Biolab Sanus Farm
aceutica Ltda

Biosintetica  Farm
aceutica Ltda

Cristália Produtos Q
uím

icos Farm
acêuticos Ltda

D
ixtal Biom

édica Indústria e Com
ércio Ltda

Em
s S.A

.

Eurofarm
a Laboratórios Ltda

Laboratório A
m

ericano de Farm
acoterapia S.A

.

Laboratorio N
eo Q

uim
ica Com

ercio e Industria Ltda

Libbs Farm
aceutica Ltda.

N
ortec Q

uím
ica S.A

.

O
pto Eletrônica S.A

.

Scitech Produtos M
édicos Ltda.

Construção Civil

D
uratex S.A

. 

Renner Sayerlack S.A
.

Votorantim
 Cim

entos Brasil Ltda

Couro, Calçados e Artefatos

Calçados A
zaléia S.A

. 

Energia

Eletrobrás  

Eletronorte 

Furnas 

Vale Soluções em
 Energia S.A

. (VSE)

Energia N
uclear

Eletronuclear

IN
B

N
uclep 

H
igiene, Perfum

aria e Cosm
éticos

N
atura Cosm

éticos S.A
.

Indústria N
aval e Cabotagem

Em
presa G

erencial de Projetos N
avais 

M
ineração

Colorm
inas Colorificio e M

ineração S.A
. 

Vale S.A
.

Petróleo, G
ás N

atural e Petroquím
ica

Braskem
 S.A

. 

O
xiteno 

Petrobras - Petróleo Brasileiro S/A

Petroquím
ica Triunfo S.A

.

Siderurgia

A
rcelorm

ittal 

CSN
 – Com

panhia Siderúrgica N
acional 

M
eincol D

istribuidora de A
ços Ltda

U
sim

inas

Villares M
etals 

Têxtil e confecções

Vicpetro S.A
. (G

rupo Vicunha)

Vicunha Carbon S.A
. 

Tecnologia da Inform
ação e Com

unicação

A
ltus Sistem

as de Inform
ática S.A

 

A
sga S.A

.

Brascom
m

Brq Solucoes em
 Inform

ática S.A
.

Cérebro Engenharia e Tecnologia da Inform
ação S.A

.

Cesar Participações S.A
.

Ci&
t Softw

are S.A
.

Cybiz S.A
.

D
h&

c O
utsourcing S.A

.

D
igitel S.A

. Indústria Eletrônica

Intelbrás S.A
. Industria de Telecom

unicações Eletrônica

Ism
 A

utom
acao S.A

.

Itautec S.A
 - G

rupo Itautec

Linx S.A
.

Locaw
eb Serviços de Internet S.A

.

M
edusa S.A

.

Polo de Softw
are S.A

.

Q
uality Softw

are S.A
.

Q
ualityfour Technologies S.A

. 

Reivax S.A
. A

utom
ação e Controle 

Senior Solution S.A
.

Serttel Ltda

Sistron Sistem
as de Energia S.A

.

Spring W
ireless (Brasil) Ltda

Stefanini Consultoria e A
ssessoria em

 Inform
ática S.A

.

Tecsys do Brasil Industrial Ltda

Teracom
 Telem

ática Ltda

Th
ales Inform

ation System
s S.A

.

Tim
 Celular S.A

.

Tivit Terceirização de Processos Servs e Tecnologia S.A
.

Totvs S.A
.

U
niverso O

nline S.A
.

Com
plexo Autom

otivo

Ford M
otor Com

pany Brasil Ltda 

G
eneral M

otors do Brasil Ltda

Iveco Latin A
m

erica Ltda

M
ahle M

etal Leve S.A
. 

M
arcopolo S.A

.

Renault do Brasil S.A
.

Volksw
agen do Brasil Indústria Veic A

utom
otores Ltda

Com
plexo de Serviços

Forship Engenharia S.A
.

O
rbisat da A

m
azônia Ind. e A

erolevantam
ento S.A

.

Sim
press Com

ércio, Locação e Serviços S.A
. 

Tnl Contax S.A
.

IES

U
niversidades Selecionadas

U
SP - U

niversidade de São Paulo
8.677 pesquisadores doutores

544 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

23.372 doutores titulados (1996-2008)

U
FRG

S - U
niversidade Federal do Rio G

rande do Sul
2.798 pesquisadores doutores

105 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

4.070 doutores titulados (1996-2008)

U
N

IFESP - U
niversidade Federal de São Paulo

1.125 pesquisadores doutores 

37 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

2.680 doutores titulados (1996-2008)

U
FSC - U

niversidade Federal de Santa Catarina
1.969 pesquisadores doutores 

61 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

2.174 doutores titulados (1996-2008)

U
FPE - U

niversidade Federal de Pernam
buco

2.023 pesquisadores doutores 

63 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

1.576 doutores titulados (1996-2008)

U
FSCA

R - U
niversidade Federal de São Carlos

1.202 pesquisadores doutores 

64 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

1.658 doutores titulados (1996-2008)

U
FC - U

niversidade Federal do Ceará
1.009 pesquisadores doutores 

7 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

948 doutores titulados (1996-2008)

U
FF - U

niversidade Federal Flum
inense

1.622 pesquisadores doutores 

15 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

1.007 doutores titulados (1996-2008)

U
FCG

 - U
niversidade Federal de Cam

pina G
rande

555 pesquisadores doutores 

1 patente depositada no IN
PI (m

aio/2010)

253 doutores titulados (1996-2008)

U
FPA

 - U
niversidade Federal do Pará

806 pesquisadores doutores 

25 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

370 doutores titulados (1996-2008)

U
FRJ - U

niversidade Federal do Rio de Janeiro
3.605 pesquisadores doutores 

238 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

7.251 doutores titulados (1996-2008)

U
FM

G
 - U

niversidade Federal de M
inas G

erais
2.902 pesquisadores doutores 

302 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

3.303 doutores titulados (1996-2008)

U
FV - U

niversidade Federal de Viçosa
1.183 pesquisadores doutores 

64 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

1.609 doutores titulados (1996-2008)

U
nB - U

niversidade de Brasília
1.579 pesquisadores doutores 

59 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

1.851 doutores titulados (1996-2008)

U
FBA

 - U
niversidade Federal da Bahia

1.676 pesquisadores doutores

16 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

1.023 doutores titulados (1996-2008)

U
ERJ - U

niversidade Estadual do Rio de Janeiro
1.545 pesquisadores doutores

12 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

1.002 doutores titulados (1996-2008)

U
FU

 - U
niversidade Federal de U

berlândia
758 pesquisadores doutores 

39 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

271 doutores titulados (1996-2008)

U
FRN

 - U
niversidade Federal do Rio G

rande do N
orte

888 pesquisadores doutores 

14 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

676 doutores titulados (1996-2008)

U
FPel - U

niversidade Federal de Pelotas
646 pesquisadores doutores 

6 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

398 doutores titulados (1996-2008)

U
N

ICA
M

P - U
niversidade Estadual de Cam

pinas
3.544 pesquisadores doutores 

637 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

8.454 doutores titulados (1996-2008)

U
N

ESP - U
niversidade Estadual de São Paulo

4.098 pesquisadores doutores 

37 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

3.642 doutores titulados (1996-2008)

PU
C-Rio - Pontifícia U

niversidade Católica do 
Rio de Janeiro

745 pesquisadores doutores 

36 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

1.498 doutores titulados (1996-2008)

U
FPR - U

niversidade Federal do Paraná
1.832 pesquisadores doutores 

85 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

1.525 doutores titulados (1996-2008)

U
FSM

 - U
niversidade Federal de Santa M

aria
869 pesquisadores doutores 

4 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

433 doutores titulados (1996-2008)

PU
C-RS - Pontifícia U

niversidade Católica do 
Rio G

rande do Sul
1.009 pesquisadores doutores 

13 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

1.133 doutores titulados (1996-2008)

U
EM

 - U
niversidade Estadual de M

aringá
1.016 pesquisadores doutores 

54 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

484 doutores titulados (1996-2008)

U
FPB - U

niversidade Federal da Paraíba
1.008 pesquisadores doutores 

26 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

531 doutores titulados (1996-2008)

U
FRRJ - U

niversidade Federal Rural do Rio de Janeiro
581 pesquisadores doutores 

4 patentes depositadas no IN
PI (m

aio/2010)

538 doutores titulados (1996-2008)

Hospitais nas redes de pesquisas em C&T

Instituto N
acional de Traum

atologia e O
rtopedia - IN

TO
Instituto N

acional do Cancer - IN
CA

H
ospital U

niversitário Clem
entino Fraga Filho da U

niversidade Federal do Rio de Janeiro – U
PC/H

U
CFF/U

FRJ
Instituto de M

edicina Integral Professor Fernando Figueira – CPC/IM
IP/PE

Instituto de Cardiologia do Rio de Janeiro – U
PC/IN

CA
/RJ

H
ospital São Lucas da Pontifica U

niversidade Católica do Rio G
rande do Sul – CPC/PU

C/RS
H

ospital U
niversitário da U

niversidade Federal do M
aranhão – CPC/H

U
U

FM
A

H
ospital das Clínicas da Faculdade de M

edicina de Botucatu – U
PECLIN

/U
N

ESP
H

ospital das Clínicas da Faculdade de M
edicina de Ribeirão Preto da U

niversidade de São Paulo - U
PC/H

CFM
RP/U

SP
H

ospital U
niversitário W

alter Cantídio da U
niversidade Federal do Ceará – CPC/H

U
W

C/U
FC

Fundação de M
edicina Tropical do A

m
azonas – U

PC/FM
TA

M
H

ospital das Clínicas da U
niversidade Federal de G

oiás U
PC/H

CU
FG

H
ospital de Clínicas da Faculdade de M

edicina da U
niversidade de São Paulo – CPC/H

CFM
U

SP
H

ospital de Clínicas de Porto A
legre da U

niversidade Federal do Rio G
rande do Sul - CPC/H

CPA
/U

FRS
H

ospital U
niversitário O

sw
aldo Cruz e Pronto Socorro Cardiológico de Pernam

buco da U
niversidade de Pernam

buco – 
U

N
IPECLIN

/H
U

O
C-PRO

CA
PE/U

PE
H

ospital U
niversitário Professor Edgard Santos da U

niversidade Federal da Bahia – N
ECBA

/U
PES/U

FBA
H

ospital das Clínicas da U
niversidade Federal de M

inas G
erais – CPC/H

C/U
FM

G
H

ospital U
niversitário A

ntônio Pedro da U
niversidade Federal Flum

inense – U
PC/H

U
A

P/U
FF

H
ospital M

essejana da U
niversidade Federal do Ceará - U

N
IFA

C/H
M

/U
FC

H
ospital U

niversitário João de Barros Barreto da U
niversidade Federal do Pará – U

A
PC/H

U
JBB/U

FPA
H

ospital U
niversitário da U

niversidade de Brasília - H
U

/U
N

B
H

ospital U
niversitário Polydoro Ernani de São Th

iago da U
niversidade Federal de Santa Catarina - H

U
PEST/U

FSC
H

ospita de São Paulo da U
niversidade Federal de São Paulo - H

SP/U
N

IFESP
H

ospital Escola da U
niversidade Federal do Triângulo M

ineiro - H
E/U

FTM
H

opital A
.C. Cam

argo da Fundação A
ntônio Prudente - SP

H
ospital de Clínicas da U

niversidade Estadual de Cam
pinas - H

C/U
N

ICA
M

P
H

ospital U
niversitario A

na Becerra da U
niversidade Federal do Rio G

rande do N
orte - H

U
A

B/U
FRN

H
ospital U

niversitario Pedro Ernesto da U
niversidade Estadual do Rio de Janeiro - H

U
PE/U

ERJ

H
ospitais - Redes de Pesquisa em

 Saúde

 

FA
CEPE (PE)

FA
PD

F (D
F)

FA
PEA

L (A
L)

FA
PEA

M
 (A

M
)

FA
PEG

 (G
O

)
FA

PEM
A

 (M
A

)
FA

PEM
AT (M

T)
FA

PEM
IG

 (M
G

)
FA

PEPI (PI)
FA

PERG
S (RS)

FA
PERJ (RJ)

FA
PERN

 (RN
)

FA
PES (ES)

FA
PESB (BA

)
FA

PESC (SC)
FA

PESP (SP)
FA

PESPA
 (PA

)
FA

PESQ
 (PB)

FA
PITEC (SE)

FU
N

CA
P (CE)

Fundação A
raucária (PR)

FU
N

D
ECT (M

S)
FU

N
TA

C (A
C)

FU
N

CITEC
FU

N
PEC (SP)

Fundações e Entidades Estaduais 
de A

poio à Pesquisa

Critérios para seleção 
das em

presas:

D
efinição adotada: D

enom
inação de “ICTI” inclui entidades públicas ou privadas, sem

 fins lucrativos, e exclui as universidades, para todos os itens da 
am

ostra, independentem
ente da sua base de origem

.

Critério descritivo da unidade “ICTI” na am
biência do m

apa de CTI:

ciências da saúde e ciências agrárias, assim
 com

o organizações de m
etrologia, certificação, propriedade intelectual, ensaios, norm

alização, controle 

N
ão foram

 incluídas na com
posição da base final :

Para m
aiores detalhes das ICTIs, ver “Séries D

ocum
entos Técnicos do CG

EE 05”

Critérios
 para 

seleção das ICTIs: 

H
ospitais participantes das Redes de Pesquisa em

 Saúde coordenadas pelo M
inistério da Saúde:

Parasitárias e N
eurodegenerativas – Rede Rio.

Critérios para seleção 
dos hospitais: 

Critérios para seleção
e descritores de CT&

I
das universidades:

D
escritores selecionados 

 
b. Produtos tecnológicos e softw

ares com
 registro ou patente e processos/técnicas com

 catalogo ou registro (D
G

P/CN
Pq, 2008).

Para m
aiores detalhes das U

niversidades, ver “Séries D
ocum

entos Técnicos do CG
EE 04”

FN
D

CT

IN
O

VA
R

FN
D


