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Antecedentes
COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

Regras que regem a ciência
• Universalismo - a aceitação ou rejeição de uma argumentação deve ser 

independente de atributos pessoais ou sociais do autor;

• Comunismo ou Comunalismo - as descobertas substanciais da ciência são 
fruto da colaboração social e voltado à comunidade, os interesses do autor 
são limitados ao reconhecimento e estima;

• Desinteresse - no qual o único objetivo da ciência é a ampliação do 
conhecimento; 

• Ceticismo organizado - toda argumentação precisa ser submetida à 
verificação e comprovação, antes de ser aceita e adotada. (MERTON, 2013)

Posteriormente outras normas foram sendo adicionadas como originalidade, 
humildade, imparcialidade, independência, neutralidade emocional 
(BARBER, 1952; STORER, 1966; MITROFF, 1974)



Antecedentes
COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

Regras que regem a ciência

• Universalismo Particularismo - quando o cientista julga as descobertas científicas 
de acordo com seu contexto social. 

• Comunismo Solitarismo - quando cientistas consideram o resultado da pesquisa 
como propriedade que deve ser protegida, e onde o sigilo é necessário. 

• Desinteresse Interesse - quando o cientista está mais preocupado com os 
benefícios financeiros da pesquisa do que com uma satisfação pessoal e 
reputação. 

• Ceticismo organizado Dogmatismo organizado - quando os cientistas aceitam 
certos achados científicos sem examiná-los com o rigor científico. Neste caso a 
descoberta científica pode ser aceita devido à origem institucional do autor, pelo 
notório reconhecimento do autor frente à comunidade científica ou outro motivo 
que desvie o avaliador de avaliar com rigor científico a produção analisada.

(MITROFF, 1974)



Antecedentes

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA – Os primeiros periódicos



Antecedentes

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA – Características e desenvolvimento 

1900 – 2000 
Pós-guerra

produção maciça de documentos e o rápido desenvolvimento de serviços de acumulação e armazenamento da 
informação; pesquisadores e cientistas das mais variadas áreas de estudo repensam suas práticas de produção e 
gestão informacional

Anos 80 e 90 

• 40% do mercado é dominado por editoras comerciais, 25% por sociedades científicas e 16% por editoras 

universitárias;

• Perda do controle por parte das comunidades científicas;

• Conflito entre interesses da comunidade científica e objetivos comerciais de lucro e rentabilidade por parte das 

editoras;

• O preço das publicações científicas aumenta de forma significativa – “crise dos periódicos”;

• Internet traz uma nova forma de compartilhamento de informações;



HOJE

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

Circuito de publicação de um artigo científico:

 O cientista, sem ser pago para esse efeito, produz o conteúdo que submete a uma publicação. 

 Outros cientistas, sem serem pagos, avaliam o conteúdo submetido. 

 Um outro cientista é o responsável editorial pela publicação, geralmente sem ser pago. 

Fazem todo este trabalho gratuitamente pelo prestígio e por amor à área. 

 No final, uma editora comercial publica. 

 Toda a comunidade científica que participou ativamente no processo de geração de conteúdos, 
validação de conteúdos e organização da publicação poderia, em princípio, finalmente ter acesso à 
publicação.                                                                                                                  (Costa, João)



HOJE

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

• É necessário pagar pela assinatura da revista/periódico para ter acesso ao artigo;

• Políticas de copyright restritivas – autores não podem compartilhar em repositórios institucionais 
de livre acesso;

• Controle e restrição da divulgação científica - 5 grandes editores internacionais controlam o 
mercado;

• Países, instituições e pesquisadores com restrição financeira não tem acesso a literatura e 
consequentemente a pesquisa de ponta, retardando o avança da ciência

O que fazer?



SOLUÇÃO

ACESSO ABERTO



OBJETIVO DO AA

Isaac Newton - Carta para Robert Hooke 
(15 de Fevereiro de 1676)

“What Descartes did was a good step. 
You have added much several ways, & 
especially in taking ye colours of thin 
plates into philosophical consideration. If 
I have seen further it is by standing on ye 
shoulders of Giants.“



ACESSO ABERTO

Movimento internacional que visa promover o acesso livre e 
irrestrito à literatura científica e acadêmica, favorecendo o 
aumento do impacto do trabalho desenvolvido pelos 
pesquisadores e instituições, contribuindo, também para a 
reforma do sistema de comunicação científica.



ANTECEDENTES

CiteSeer
1980

Arxiv
1991

Proposta Subversiva
Stevan Harnad (1994)

BOAI
2002



ANTECEDENTES

 Budapest Open Access Initiative (BOAI) – em 2001
foi desencadeado uma campanha mundial com a participação da
comunidade científica, principalmente pesquisadores, na tentativa de
articular argumentos em prol da democratização do conhecimento.

 O objetivo do encontro foi acelerar o progresso do esforço internacional na
publicação artigos científicos de todas as área acadêmicas, como também
projetos de pesquisas, que fossem disponíveis gratuitamente na internet.

 Com o apoio da maioria dos participantes (organizações e indivíduos
representantes), foi assinado uma declaração que tem como pressupostos a
estratégia, compromisso e princípios para o acesso aberto ao
conhecimento.



ANTECEDENTES

 Declaração de Berlim sobre o Acesso Livre ao 
Conhecimento nas Ciências e Humanidades (2003)
 A sua missão é disseminar à sociedade o conhecimento e 

garantir o acesso a informação completa como facilidade e 
agilidade.

 Novas possibilidade na disseminação do conhecimento
 Paradigma do acesso livre
 Promover junto aos governos, pesquisadores, institutos de 

pesquisas, agências de fomento, universidades, 
bibliotecas, etc. a adoção do compartilhamento de 
informações em acesso livre.



ACESSO ABERTO/ACESSO LIVRE

“significa a disponibilização livre, pública na Internet, de forma
a permitir a qualquer usuário a leitura, download, cópia,
distribuição, impressão, busca ou criação de links para os textos
completos dos artigos, bem como capturá-los para indexação

ou utilizá-los para qualquer outro propósito legal” (Leite,
2009, p. 15).

O acesso livre é um fator que maximiza o acesso a pesquisa e 
contribui no impacto de pesquisas. Como resultados temos o 

aumento da produtividade, progresso e recompensas para a 
comunidade científica e acadêmica.



MOVIMENTO DE ACESSO ABERTO

Via Verde Via Dourada

AA – DOIS CAMINHOS



“ACESSO ABERTO à literatura é a meta”

Caminhos propostos:

VIA DOURADA – periódicos de acesso aberto

VIA VERDE – autoarquivamento em repositórios eletrônicos, repositórios 
institucionais

AA – DOIS CAMINHOS



OS CAMINHOS PARA O ACESSO ABERTO



OS CAMINHOS PARA O ACESSO ABERTO

Com taxasCom taxas

Sem taxasSem taxas Sem barreira financeiraSem barreira financeira

Com barreira financeiraCom barreira financeira

No mesmo periódico coabitam periódicos
de acesso aberto e fechado. Acesso
aberto mediante pagamento de taxas.

No mesmo periódico coabitam periódicos
de acesso aberto e fechado. Acesso
aberto mediante pagamento de taxas.

Via Dourada 

Pura
Via Dourada 

Pura

Via Dourada 

Híbrida
Via Dourada 

Híbrida



OS CAMINHOS PARA O ACESSO ABERTO



REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS

• Instrumento idealizado por pesquisadores para 
pesquisadores;

• Inicialmente para artigos científicos;

• Possibilidade de compartilhamento sem intermediários –
pesquisador X leitor;

• Democratização e universalização do acesso ao 
conhecimento nas ciências e humanidades, garantindo à 
sociedade o acesso gratuito, público e aberto ao conteúdo 
integral da produção intelectual mundial;



Tem como missão reunir, hospedar, preservar, disponibilizar e 
dar visibilidade à produção intelectual da Instituição, na forma 
de:

Artigos

Teses & Dissertações

Relatórios de Pesquisa

Recursos Educacionais

Dados de Pesquisa

...

REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS



Essencial:

Aos cerca de 2.5 milhões de artigos publicados por ano, a nível

mundial, em cerca de 29,000 revistas com peer-review em

todas as disciplinas académicas e cientificas.

Opcional:

A comunicações, teses e dissertações, relatórios, working

papers, artigos não revistos (preprints); monografias; etc.

Não Aplicável:

O Acesso Aberto não se aplica a livros sobre os quais os autores 

pretendam obter receitas ou textos não académicos, como 

notícias ou ficção.

Acesso Aberto a quê?



REPOSITÓRIOS



Barreiras

“O principal fator contra a via verde

é que os autores não autoarquivam

espontaneamente: como ‘publique ou

pereça’ o acesso aberto pela via verde

depende de políticas mandatórias das

instituições e agências de fomento”.

(HARNARD; POYNDER, 2014).

Proposta Subversiva 20 anos depois..



Barreiras

Editoras 
Comerciais

Desconhecimento 
sobre o AA e seus 

benefícios

CNPQ

Avaliação do 
pesquisador na 

Instituição

Outras 
agencias de 

fomento

CAPES

Sistema de 
Recompensa 

Acadêmica/Pesquisa

Pesquisador

Gestor da 
Instituição

Gestor de 
RI

Taxas 
para AA Embargos



BARREIRAS INSTITUCIONAIS

Instituição
Pesquisa/Ensino

Agência de 
Financiamento

Editores 
Científicos

Editores 
Científicos



BARREIRAS INSTITUCIONAIS

Instituição
Pesquisa/Ensino

Agência de 
Financiamento

Editores 
Científicos

Editores 
Científicos



FINANCIAMENTO DA PESQUISA

Pesquisa científica e tecnológica no 
Brasil

Setor público 

Saúde Pública
Educação
Meio ambiente 

(SCHWARTZMAN, 2002)



FINANCIAMENTO DA PESQUISA

O Setor Público

recursos 
humanos

salários dos 
servidores

agências de 
fomento
recurso 
extra

salas

computadore
s Energia 

elétrica

bibliotecas
infraestrutura 

recursos 
humanos

salários dos 
servidores

O Setor 
Público

salas infraestrutura 



RELACAO DAS AGENCIAS E AS ICT´S E IES

Pesquisador/Professor
Brasileiro

ICT´S
IES

AGENCIAS DE 
FOMENTO

Acesso

Aberto



O PESQUISADOR



Pesquisador/Professor
Brasileiro

ICT´S
IES

CNPq

Acesso

Aberto

RELACAO CNPQ E AS ICT´S E IES



Barreiras

Agência de 
Financiamento

Principal critério para financiamento de projetos 
(FAP´s e CNPq):

-Ter expressiva produção científica ou tecnológica



Barreiras

Agência de 
Financiamento

Principal critério para financiamento de projetos 
(FAP´s e CNPq):

-Ter expressiva produção científica ou tecnológica

expressiva Quantidade/Qualidade



Barreiras

Critérios CNPq

Índice H 
mede a quantidade e 
impacto dos artigos 

por pesquisador 
baseado no número 

de artigos e no 
número de suas 

citações

Revistas de alto fator 
de impacto

Periódico de acesso aberto



BARREIRAS INSTITUCIONAIS

Instituição
Pesquisa/Ensino

Agência de 
Financiamento

Editores 
Científicos

Editores 
Científicos



BARREIRAS INSTITUCIONAIS

Movimento de acesso aberto

Periódico de 
acesso restrito

Periódico de 
acesso aberto

Não
autoriza 
versão 
no RI

Autoriza 
versão 
no RI

Periódico de 
acesso hibrido

Acesso 
aberto 

mediante 
pagamento

COM
$

Sem
$



Barreiras

Editores 
Científicos

Editores 
Científicos

Profit Company Industry

37% Elsevier scholarly publishing

35% Springer scholarly publishing

29% Apple premium computing

25% Google search

23% Rio Tinto mining

10% BMW automobiles

Fonte: http://wp.me/ph4jF-km



Barreiras

Critérios CNPq

Índice H 
mede a quantidade e 
impacto dos artigos 

por pesquisador 
baseado no número 

de artigos e no 
número de suas 

citações

Revistas de alto fator 
de impacto

Critérios CAPES

FI JCR/Qualis
número médio de 

citações de
Artigos cientificos

publicados em 
determinado periódico

Revistas de alto fator 
de impacto

Periódico de acesso aberto



Barreiras

Café, 2013

7%

93%

Qualis A1 e A2

outros

REVISTAS BRASILEIRAS NO SEER - 1065

2%

98%

FATOR DE IMPACTO DAS REVISTAS 
BRASILEIRAS

Com FI

Sem FI

ESTRATO QUALIS



Barreiras

Sistema de recompensa Acadêmico e de 

pesquisa do CNPq

Acesso Aberto via dourada

Prática social imposta pela CAPES pós-

graduação



BARREIRAS INSTITUCIONAIS

Instituição
Pesquisa/Ensino

Agência de 
Financiamento

Editores 
Científicos

Editores 
Científicos



BARREIRAS INSTITUCIONAIS

Instituição
Pesquisa/Ensino

Agência de 
Financiamento

Editores 
Científicos

Editores 
Científicos

REPOSITÓRIO 
INSTITUCIONAL



Barreiras

Mesmo enfrentando obstáculos, vários países têm
adotado o autoarquivamento, feito pelos pesquisadores
ou por alguém de sua equipe. No Brasil os repositórios
têm, de forma tímida, implementado o
autoarquivamento. A maioria dos repositórios se inicia
com produção de teses e dissertações, colocando o
passivo que já estava arquivado em algum sistema de
informação da Instituição, em geral na biblioteca. As
Universidades brasileiras vêm definindo a biblioteca
como o responsável principal pelo povoamento dos
repositórios o que traz complicadores na liberação da
licença ou cessão de direitos por parte dos autores.

(KURAMOTO, 2014).



Autoarquivamento liberado em 
RIs no Brasil

64%

36%

SIM

NÂO



Por que 36% dos RIs brasileiros desabilitaram o 
autoarquivamento

Decisão 
institucional 

Para implantar o 
autoarquivamento 
necessitamos de pessoal 
para oferecer treinamentos 
de submissão, direitos 
autorais, licença creative
commons, entre outros.

Pretende-se incentivar o 
autoarquivamente
futuramente 

Política de 
informação em 
andamento 

Dificuldades de 
contato com 
autores 

O documento que regulamenta o 
autoarquivamento no Repositório Institucional 
ainda não foi aprovado e publicado 



86%

14%

A minoria faria uso do autoarquivamento

Sim. Já estao perguntando.

PERCEPÇÃO DO GESTOR SOBRE O AUTOARQUIVAMENTO 
NO RI SE FOSSE HABILITADO



Barreiras

Instituição
Pesquisa/Ensino

Avaliação de 
Desempenho
- Promoção
- Titulação
- Inclusão em programa 

de Pós-graduação



Políticas 

Afirmações gerais de apoio 
e promoção do AA 
(encorajamento)

Mandatos 



DECLARAÇÃO DE APOIO
BOAI
2002



A principal agencia pública de fomento à pesquisa em saúde nos
Estados Unidos, a National Institutes of Health (NIH) desde 2005
exige, através de sua politica de acesso aberto, o depósito em

texto completo no PubMedCentral dos artigos de periódico

cientifico fruto dos resultados de pesquisa financiados por esta
agencia.

http://publicaccess.nih.gov/policy.htm

Políticas no mundo



Ambas do Reino Unido adotaram uma política mandatória para as
publicações de pesquisas por elas financiadas.

Politicas no mundo



Políticas no mundo



Projeto de lei 387, de 2011, dispondo sobre a criação e manutenção de 
repositórios, no Senado Federal. 

“Obriga as instituições de educação superior de caráter
público, bem como as unidades de pesquisa a construir
repositórios institucionais de acesso livre, nos quais deverão
ser depositados 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 pesquisa científica realizada
por professores, pesquisadores e colaboradores, apoiados
com recursos públicos para acesso livre na rede mundial de
computadores” (PLS 387/2011)

Iniciativas no Brasil



Iniciativas no Brasil

A portaria da CAPES vincula a avaliação dos cursos de pós-graduação stricto 
sensu à publicação de texto completo da dissertação ou tese na Internet.

Art. 1º Para fins do acompanhamento e avaliação destinados à
renovação periódica do reconhecimento, os programas de
mestrado e doutorado deverão instalar e manter, até 31 de
dezembro de 2006, arquivos digitais, acessíveis ao público
por meio da Internet, para divulgação das dissertações e
teses de final de curso (...)Art. 5º O financiamento de
trabalho com verba pública, sob forma de bolsa de estudo ou
auxílio de qualquer natureza concedido ao Programa, induz à
obrigação do mestre ou doutor apresentá-lo à sociedade que
custeou a realização, aplicando-se a ele as disposições desta
Portaria” (CAPES - Portaria 013/2006)



Motivação para ser pesquisador (entre os quatro 
mais):
 “tornar-se conhecido” 

 “fazer o bem ao próximo”. 

(MEADOWS, 1999, p.79)



Compartilhamento de artigos científicos em Portugal



Compartilhamento de dados de pesquisa em Portugal



Fonte: HOLCOMBE, Alex. Scholarly publisher profit update, 2014.

PARA REFLEXÃO
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A mente que se abre a uma 

nova ideia jamais voltará 

ao seu tamanho original

Albert Einstein


