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RESUMO 

 
 
Busca analisar as ações de pesquisadores acadêmicos na web aberta. Para tanto faz uma 
revisão de literatura de problemas norteadores da pesquisa como o conceito de abertura 
(openness), a  consumerização da tecnologia da informação, e as correntes de pensamento da 
ciência aberta. Faz uma introdução de questões relacionadas a produção do conhecimento na 
academia, como a dos pesquisadores e o ethos da ciência, as tradições de pesquisa acadêmicas 
e o ciclo de vida da pesquisa acadêmica. Para a criação da metodologia para análise das ações 
dos pesquisadores, a gestão do conhecimento é vista como uma disciplina que provê a 
definição de critérios para a utilização de tecnologias emergentes para a colaboração e a 
pirâmide do engajamento para identificar as ações possíveis na web. A partir da 
fundamentação teórica, desenvolve uma metodologia para avaliação das ações de 
engajamento acadêmico através da análise de sites de pesquisadores e da colaboração através 
do envio de um questionário. Em suas conclusões identificou a diversidade de ações dos 
acadêmicos em relação às formas de engajamento e adoção das tecnologias digitais, em 
consonância com a emergência de iniciativas relacionadas a própria ciência aberta. Além de 
sugerir direções para novas pesquisas em ciência da informação relacionadas ao tema.  
 
Palavras-chave: ciência aberta, engajamento digital, ciência da informação, colaboração 



ABSTRACT 
 
 
This dissertation proposes to analyze the actions of academic researchers in the open web. It 
offers a literature review on the guiding problems of research such as the concept of openness, 
the consumerization of information technology, and the currents school of thought of open 
science. It introducts issues related to the production of knowledge in academia, the 
researchers and the ethos of science, academic research traditions and the life cycle of 
academic research. For the creation of a methodology for analysis of the actions of 
researchers, knowledge management is seen as a discipline that provides the definition of 
criteria for the use of emerging technologies for collaboration and the Pyramid of 
engagement was used to identify possible actions on the web. Based on theoretical foundation 
we develop a methodology for evaluation of academic engagement actions by analyzing 
researchers sites and also collaboration by sending an online questionnaire. In its conclusions 
identified the diversity of actions of researchers in relation to the forms of engagement and 
adoption of digital technologies, in line with the emergence of initiatives related to open 
science. And suggests directions for further research in Information Science related to the 
theme. 

Keywords: open science, digital engagement, information science, collaboration 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os pesquisadores acadêmicos promovem um fluxo de informação orientado para a 

pesquisa e produção de novos conhecimentos, nas quais trocam informação com outros 

pesquisadores, além de se comprometerem com a transferência dos seus conhecimentos através 

do ensino, participação em eventos e publicação dos resultados de suas pesquisas em canais 

formais como os periódicos com revisão por pares. 

O movimento para o acesso aberto é um exemplo de como, na última década, tem se 

incentivado a incorporação de tecnologias digitais emergentes para o avanço da ciência. Seu 

objetivo é permitir o acesso livre a artigos acadêmicos, motivado especialmente pelo crescente 

custo de assinaturas cobrado pelos editores de periódicos tradicionais. Os periódicos 

acadêmicos cumprem função primordial para a comunicação científica1, mas seus críticos têm 

apontado que o aumento do valor a ser pago para o acesso aos artigos científicos na web é 

injustificável. 

Lin (2012) em uma matéria sobre a questão do acesso aberto citando a pesquisa de 

Nielsen (2013) e o início do movimento da ciência aberta afirmou que:   
Durante séculos, a ciência tem funcionado assim – por meio de pesquisas 
conduzidas no âmbito privado, submetidas em seguida a periódicos científicos e 
médicos para serem revistas por pareceristas e publicadas visando o benefício de 
outros pesquisadores e do público em geral. Contudo, para muitos cientistas, a 
longevidade desse processo não merece comemorações. Para eles, esse sistema é 
inflexível, caro e elitista. Os pareceres às vezes levam meses para sair, o alto custo 
das assinaturas dos periódicos pode ser proibitivo e alguns poucos "guardiões" 
limitam o fluxo de informações. Para o físico quântico Michael Nielsen, o sistema é 
ideal para partilhar o conhecimento – mas apenas "se você estiver preso à tecnologia 
do século XVII". Nielsen e outros defensores da "ciência aberta" afirmam que a 
ciência pode realizar muito mais, muito mais rápido, em um ambiente de 
colaboração livre por meio da Internet. E, apesar de uma série de obstáculos, 
incluindo o ceticismo de muitos cientistas consagrados, as suas ideias têm ganhado 
força. (LIN, 2012, p. 1). 

 

No entanto, o estágio atual de amadurecimento das tecnologias digitais tem 

evidenciado desafios e levantado questionamentos sobre as dinâmicas e processos tradicionais 

de compartilhamento dos conhecimentos científicos com oportunidades para publicação que 

vão além dos tradicionais artigos científicos e periódicos em revisão pares. Conforme relatório 

da The Royal Society:"Science as an open enterprise”, em 2012: 

                                                
1  Comunicação científica é o campo de estudo do espectro total de atividades informacionais que ocorrem 
entre os produtores da informação científica, desde o momento em que eles iniciam suas pesquisas até a 
publicação de seus resultados e sua aceitação e integração a um corpo de conhecimento científico (Bertin, 
2007, p.10). 
 



14 

A histórica centralidade da página impressa na comunicação tem diminuído 
com a chegada das tecnologias digitais. A coleta de dados em grande escala 
e análise cria desafios para a tradicional autonomia de pesquisadores 
individuais. A internet oferece um canal para redes de cientistas profissionais 
e amadores para colaborar e comunicar em modos novos e pode abrir 
caminho para uma segunda revolução científica aberta, tão grande como a 
desencadeada pela criação das primeiras revistas científicas. Ao mesmo 
tempo, muitos de nós queremos nos satisfazer quanto à credibilidade das 
conclusões científicas que podem afetar nossas vidas, muitas vezes, 
controlando a evidência subjacente, e os governos democráticos estão cada 
vez mais responsabilizados através da divulgação pública dos seus dados. 
Duas esperanças amplamente expressas são de que isso vai aumentar a 
confiança do público e estimular a atividade empresarial. A ciência precisa 
se adaptar a este ambiente de mudança tecnológica, social e política. 
(CAMPBELL et al., 2012, p.7) 

 

Oliva2 (2012), em declaração publicada na Folha de São Paulo, ressaltou que passou 

a ser papel dos cientistas dar publicidade às atividades de pesquisa, mostrar experimentos e 

explicar projetos para o público, além de ligar o trabalho a inovações que contribuam com as 

políticas públicas e até mesmo para a criação de novos produtos a serem lançados no 

mercado. Por exemplo, promovendo a alteração dos critérios de avaliação dos pesquisadores 

acadêmicos, para levar em consideração o uso de plataformas digitais para o 

compartilhamento de informações acadêmicas e apoio à produção de novos conhecimentos.  

Uma das características principais do atual cenário digital é a definição de políticas 

centradas nas pessoas e no uso das tecnologias digitais. Na primeira década em que a internet 

tornou-se pública aos cidadãos, as empresas e instituições preocupavam-se em construir 

plataformas centralizadas, no modelo de cima para baixo para disseminação da informação. No 

entanto, a emergência da web social privilegia a formação de redes e comunidades entre as 

pessoas para troca de informações. A dinâmica da web social pode ser compreendida quando se 

analisa a utilização de plataformas da web aberta e privadas. Serviços como Facebook, Twitter e 

Academia.edu, permitem a comunicação e a colaboração, mas são ferramentas privadas, em que 

a informação é disponibilizada de acordo com os seus termos de uso. A chamada web aberta, é 

caracterizada pelo uso de plataformas em código aberto, mantidas pelos próprios pesquisadores 

ou instituições de pesquisa e a publicação de conteúdos em padrões abertos, que permitam o 

compartilhamento e acesso de acordo com seus interesses.  

Neste cenário, além do acesso aberto, um conceito que tem ganhado força, e que teve 

suas primeiras publicações científicas nos últimos anos, é o de ciência aberta. O termo ciência 

aberta exige uma cuidadosa análise. É um termo abrangente, que agrega uma série de 

                                                
2 Glaucius Oliva, era o presidente do CNPq no momento da declaração. 
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iniciativas distintas incentivadas pelo uso de software aberto (open source), dados abertos 

(open data), acesso aberto (open access) e pesquisa científica aberta (open notebook 

science3), que no decorrer desta pesquisa serão identificados como componentes da web 

aberta. 

 Uma série de ações tem sido desencadeadas, com ênfase principalmente em permitir 

que pesquisadores acadêmicos utilizem a web aberta não apenas para a divulgação em acesso 

aberto de seus artigos de pesquisa. A preocupação e com que eles possam compartilhar e 

colaborar, tanto com outros pesquisadores, e também com organizações privadas e cidadãos, em 

cada uma das fases do ciclo de vida da pesquisa utilizando a web aberta.  

O campo da Ciência da Informação, através da sua história, vem atuando na  

pesquisa para definição de padrões para garantia da qualidade dos fluxos de informação. 

Borko (1968) escreveu sobre a preocupação histórica da Ciência da Informação em investigar 

as propriedades e  definir padrões para a criação de novos serviços e produtos de informação: 
Ciência da Informação é a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento 
da informação, as forças que regem seu fluxo e os métodos para processá-la, a fim de 
obter acessibilidade e utilização ótimas. Está interessada num conjunto de 
conhecimentos relacionados com a origem, coleção, organização, armazenamento, 
recuperação, interpretação, transmissão transformação e utilização da informação. Inclui 
a investigação das representações da informação nos sistemas naturais e artificiais, a 
utilização de códigos para transmissão eficiente da mensagem, o estudo de instrumentos 
e técnicas de processamento da informação, tais como computadores e seus sistemas de 
programação. ... uma ciência interdisciplinar [...] relacionada com a matemática, a 
lógica, a linguística, a psicologia, a tecnologia de computação, a pesquisa operacional, 
as artes gráficas, a comunicação, a biblioteconomia, a administração ... Tem 
componentes de uma ciência pura, que investiga o assunto sem relação com sua 
aplicação, e componentes de uma ciência aplicada, que cria serviços e produtos. 
(BORKO, 1968, p. 3)  

 

A Ciência da Informação busca o entendimento de como, desde as tecnologias, até as 

relações multidisciplinares interferem no processo de publicação acadêmica e transferência de 

conhecimentos entre os pesquisadores e a sociedade.  
Se olharmos retrospectivamente a ciência da informação, ainda quando não reconhecia 
nenhuma referência à epistemologia, partilhava algumas de suas premissas: a primeira 
delas, a pressuposição de uma base racional comum nos discursos sociais de e sobre a 
ciência, entendida como conhecimento público. Uma segunda premissa, derivada 
daquela, seria a transparência e inteligibilidade da ciência, já que tinha na visibilidade e 
comunicabilidade um princípio essencial de sua existência. Pode dizer-se, aliás, que a 
ciência da informação tem sido uma das guardiãs da comensurabilidade dos discursos 
científicos, caracterizando a ciência como a prática social de maior potência de 
circulação informacional, da maior eficácia de codificação e explicitação de seus 
próprios processos produtivos e de maior rigor e eficácia institucional na 
regulamentação dos mecanismos e práticas de estabilização de discursos e saberes. 

                                                
3 O termo Open Notebook Science foi utilizado pela primeira vez pelo professor associado da Universidade de 
Drexel, Jean-Claude Bradley (http://drexel.edu/chemistry/contact/facultyDirectory/Jean- Claude%20Bradley/), 
referindo-se à divulgação aberta de resultados de pesquisa na web, de modo a que possam ser livremente 
indexados e acessados pelas ferramentas de busca. 
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Bibliometria, cientometria, infometria são expressões dessa confiança e orientação. 
[GONZÁLES DE GÓMEZ, 2001, p.14] 

 

Pesquisas e publicações recentes em Ciência da Informação têm sido realizadas sobre 

tendências tecnológicas emergentes como a questão do acesso aberto através de repositórios e 

periódicos como instrumentos para publicação e divulgação acadêmica. No entanto, há 

necessidade de realizar uma aproximação maior do campo com outros mecanismos de 

compartilhamento de informação acadêmica, por exemplo, através da utilização das 

plataformas da web aberta. Para que, da mesma forma que a ciência da informação adota 

padrões como bibliometria, cientometria e infometria, para medir a produção, possa 

recomendar novos padrões relacionados aos fluxos de informação neste cenário. Esta pesquisa 

procurou realizar o levantamento de questões relacionadas às dimensões da ciência aberta, e a 

identificação das ações de engajamento digital e colaboração realizadas pelos pesquisadores 

acadêmicos. 

As questões que norteiam a presente pesquisa são: Como os acadêmicos utilizam 

sites pessoais e/ou institucionais para divulgar suas pesquisas? É possível identificar o uso de 

plataformas da web aberta pelos acadêmicos em consonância com os requisitos preconizados 

pelo movimento da ciência aberta? Existe um modelo de governança para arquivamento e 

recuperação de conteúdos científicos, com base no uso da web aberta pelos pesquisadores 

acadêmicos em seus sites pessoais e/ou institucionais que contemple as práticas emergentes 

de produção científica, incluindo o compartilhamento da informação e colaboração?  

Assim, o objetivo geral desta pesquisa exploratória é identificar e refletir sobre as 

ações dos pesquisadores acadêmicos na web aberta para divulgação da pesquisa científica e 

produção de novos conhecimentos, em seus sites pessoais hospedados na instituição acadêmica 

ou não. 

E os objetivos específicos são:  

1. Refletir, com base na literatura, sobre o cenário da Ciência da Informação em 

relação à questão da ciência aberta e de que forma os pesquisadores acadêmicos vêm 

manifestando preocupação com as novas iniciativas para o compartilhamento da informação e 

a colaboração na web aberta. 

2. Evidenciar o nível de engajamento dos pesquisadores em relação a práticas 

emergentes de disseminação, compartilhamento, produção e curadoria da informação 

acadêmica, utilizando plataformas da web aberta, segundo modelo desenvolvido com base na 

literatura.  
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3. Identificar as ações de colaboração pelos pesquisadores acadêmicos utilizando 

plataformas da web aberta. 

Para atingir aos objetivos, a pesquisa consistiu inicialmente de revisão da literatura 

sobre os temas que embasam o estudo, como ciência aberta, web aberta, colaboração, entre 

outros. E, em seguida, foi realizada pesquisa empírica, em que foram analisados sites de 

pesquisadores de diferentes instituições de ensino e utilizados dois instrumentos de coleta de 

dados distintos. 

O primeiro foi um formulário com um conjunto de critérios para categorizar os sites 

de pesquisadores acadêmicos selecionados em diversos departamentos de pesquisa em 

universidades estrangeiras e nacionais, de modo a classificar em que nível de engajamento se 

encontram.  

O segundo foi um questionário enviado aos pesquisadores identificados, de modo a 

conhecer sua opinião a respeito das ações de colaboração. 

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: além desta Introdução, na seção 2 

– O cenário digital e a ciência aberta, são apresentados os fundamentos teóricos e os 

principais conceitos envolvidos no movimento da ciência aberta. Na seção 3 – A produção do 

conhecimento na academia, buscou-se compreender o ethos e a forma de fazer ciência na 

academia, o ciclo de vida da pesquisa e as distintas tradições de pesquisa acadêmica. Na seção 

4 – O engajamento acadêmico na web aberta, procurou-se conceituar a questão do 

compartilhamento de informações e da colaboração, traçando um paralelo com a Gestão do 

Conhecimento. Além de apresentar a pirâmide do engajamento, um instrumento utilizado para 

analisar ações de engajamento em ambientes digitais. Na seção 5 – Metodologia, são descritas 

as três fases da pesquisa; a primeira fase com a revisão de literatura utilizada para 

fundamentar a construção dos instrumentos para coleta e análise dos dados da pesquisa; a 

segunda fase com a pesquisa empírica, em que foi construído um modelo de maturidade para 

análise das ações de engajamento digital dos pesquisadores acadêmicos; a terceira fase, com a 

construção de um questionário enviado aos pesquisadores para análise das ações de 

colaboração em pesquisa. Na seção 6 – Análise dos dados, foram analisados os dados 

coletados em seções divididas em análise das ações de engajamento a partir dos sites pessoais 

dos pesquisadores, e das ações de colaboração, a partir do questionário respondido pelos 

pesquisadores dos sites selecionados. Na seção 7  – Conclusão, se buscou estabelecer uma 

relação entre os a revisão de literatura e a pesquisa exploratória, apontando possíveis 

caminhos para novas pesquisas no campo da Ciência da Informação.  
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2 O CENÁRIO DIGITAL E A CIÊNCIA ABERTA 

 

 A utilização de recursos digitais tem levantado questionamentos, e levam à reflexão 

sobre as oportunidades para a construção de novos conhecimentos no processo de pesquisa 

acadêmica e comunicação de conhecimentos científicos. O tema tem mobilizado diversos 

estudiosos dos processos de comunicação em ciência, influenciados, principalmente, pelos 

impactos da utilização destes recursos na esfera privada, em especial com a incorporação 

exponencial, na última década, de plataformas sociais da internet para o comércio, 

entretenimento e até movimentos políticos e sociais de forma aberta. 

 Mas, para compreender a importância da web aberta será preciso analisar o que 

representa o conceito abertura (openness) que é pano de fundo para as iniciativas de 

compartilhamento e colaboração de informações em ambientes digitais, bem como a 

consumerização da tecnologia da informação como elemento representativo do cenário digital 

atual, em que a informação não apenas é compartilhada e a colaboração ocorre na web aberta, 

mas também em ecossistemas de informação providos por empresas privadas; e ainda, as 

diferentes concepções do movimento da ciência aberta, e suas expectativas, a partir da 

influência dos valores e do  cenário tecnológico atual. 

 

2.1 DO CONCEITO OPENNESS À WEB ABERTA 

 

O conceito de abertura (openness) tem grande influência na cultura digital no século 

XXI. O que fica evidente em movimentos como ciência aberta (open science), acesso aberto 

(open access), software aberto (open source software), inovação aberta (open innovation), 

educação aberta (open education), governo aberto (open government) e liderança aberta (open 

leadership).  

No entanto, é importante registrar que o termo “abertura” não é uma exclusividade 

da era digital, e historicamente foi utilizado para identificar outras questões sociais e 

econômicas que vão além do acesso à tecnologia e informação.  

Russel (2014), em seu livro sobre padrões abertos na era digital, traça este panorama 

histórico, apresentando o uso do termo Open Door como expressão econômica dos 

diplomatas americanos, sobre a abertura comercial nas relações internacionais no séc. XXI em 

oposição ao imperialismo europeu. Além de haver sido usado por filósofos como Bergson 

(1932), com o conceito de Open Morality e por Popper (1945) com o Open Society, com o 

uso do termo para representar questões sociais e políticas. E evidenciou que o uso do termo  
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como preocupação em relação a padrões abertos para a tecnologia e o acesso à informação 

não é recente. Russel (2014 p. 14) citando Mumford (1964), ressaltou a preocupação com que 

a nossa era rendeu-se aos controladores, manipuladores e condicionadores de uma autoridade 

técnica, definindo padrões fechados para o acesso à informação e à tecnologia em benefício 

próprio: 
Os defensores da abertura, no entanto, não se entregaram tão facilmente. Em vez disso, 
eles sentem o alvorecer de uma transformação radical, quase utópica em que hierarquias 
de poder são achatadas, atividades secretas são feitas de forma transparente, indivíduos 
são capacitados, e o próprio conhecimento é democratizado. Eles acolhem  a inovação, 
prosperam com a diversidade e mudança, insistem na santidade da autonomia e 
liberdade, e tem desdém sem reservas, das autoridades, restrições e gatekeepers. 

 

O que o conceito de aberto representa para a academia, pode ser melhor 

compreendido analisando o trabalho de Karl Popper - considerado um dos pensadores mais 

influentes do séc. XX – e que foi o primeiro filósofo  a associar o conceito à produção de 

novos conhecimentos. Na academia ele é mais reconhecido por seus estudos em 

epistemologia e ética em ciência, com a sua proposta de falseabilidade como método para a 

ciência. Suas proposições enfatizam que o conhecimento nunca é absoluto, mas sempre 

provisório e falível. Em seu livro “A sociedade aberta e seus inimigos” (1974) ele utiliza os 

mesmos princípios para avaliar as dinâmicas políticas. Segundo o autor, sociedades abertas 

possuem fundamentos morais baseados em valores humanitários, de igualdade e liberdade 

política. Sociedades estas que possuem superioridade em relação a sociedades fascistas e 

opressoras, que são fechadas, pois baseadas em modelos de autoridade e subserviência. 

Em diversos artigos e análises sobre o cenário digital e o impacto da tecnologia da 

informação para o fazer pesquisa e a construção de novos conhecimentos, suas ideias tem sido 

apontadas como uma das principais influências.  

Vámos (2014, p 05) em um artigo sobre o papel do homem na era da informação cita 

o impacto das ideias de Popper e a era da informação e os sistema de automação: 
No entanto, uma sociedade aberta também fornece lições gerais para o nosso sistema de 
ciência, ou seja, usando controles de feedback autônomos e descentralizados para 
automação operacional; aplicando componentes de sistemas adaptativos, e auto-
justáveis, e modelos de filtro controlado por feedback para aprender as mudanças nas 
estruturas e parâmetros básicos; e utilizando estratégias de busca ideais para o projeto de 
supervisão geral do sistema e operação de longo prazo. 

 

 Na academia o conceito de abertura (openness) tem sido incorporado ao campo da 

Ciência da Informação para representar iniciativas de acesso aberto em pesquisa. Mas de 

acordo com Whyte e Prior (2010) existem seis níveis de abertura para o compartilhamento 

dos materiais da pesquisa acadêmica  conforme descritos a seguir:   
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 1. Gestão privada: compartilhamento dentro de um grupo de pesquisa, onde são 

organizados os recursos para facilitar o acesso e reutilização para todas as atividades de 

pesquisa. 

 2. Compartilhamento colaborativo: compartilhamento entre os membros de um 

consórcio criado para entregar um projeto ou programa de pesquisa, em que os pesquisadores 

contratados poderão acessar os dados, ou metadados de uma atividade compartilhada. Por 

exemplo, em uma intranet, que é utilizada para uma finalidade contratual em comum. 

 3. Troca entre pares: compartilhamento entre os membros de uma rede de 

pesquisadores, no entendimento de podem existir condições específicas para reutilização. Por 

exemplo, utilizando uma plataforma de rede social na web. 

 4. Governança transparente: compartilhamento a uma parte externa devido a termos 

de um código imposto por instituições, organismos de financiamento ou governo. Por 

exemplo, para auditoria da pesquisa, avaliação, análise ética, saúde e inspeção de segurança; 

ou em que o compartilhamento seja facilitado por um terceiro, como um arquivo com um 

mandato institucional ou de financiamento. 

 5. Compartilhamento em comunidade: compartilhamento com acesso reutilização 

limitado aos membros de uma comunidade de pesquisa ou comunidades, onde os membros 

são definidos por sua filiação a uma instituição, a rede de pesquisa e/ou associação ou 

organismo profissional identificados e autenticados. Isso inclui, por exemplo, muitos 

ambientes virtuais de aprendizagem, com arquivos licenciados para acesso e uso educacional. 

 6. Distribuição Pública: compartilhamento, onde os recursos são disponibilizados 

para acesso por qualquer membro do público. Pelo menos alguns dados ou metadados sobre a 

atividade de pesquisa são tratados para ser entendidos por um público leigo e reutilizados por 

um comunidade de investigação designada, e com poucas restrições - como um período de 

acesso limitado. 

 O Quadro 1, a seguir, ilustra esta ideia de Whyte e Pryor (2010): 
 
Quadro 1 Seis níveis de abertura (openness) a publicações científicas 

1 Gestão 
privada 

2 Compartilhamento 
Colaborativo 

3 Troca entre 
pares 4 Governança 

transparente 

5 
Compartilhamento 
na comunidade 

6 Distribuição 
pública 

Acesso e 
utilização 
dentro do 
projeto de 
única 
organização. 
 
Custódia 

O acesso e utilização 
dentro do consórcio 

Vários responsáveis 

Definido para o 
pesquisador 

O acesso e 
utilização 
por 
familiaridade 
 
Definido por 
reputação, a 
confiança 

Acessível pela 
fiscalização 
 
Verificação do 
processo por 
terceiros 
 
Definido por 

O acesso e 
utilização pela 
comunidade 
 
Definido por 
adesão, ou registo 
voluntário 
 

Acesso de uso 
público 
 
Poderão 
aplicar-se 
prazos de 
acesso e/ou 
embargos 
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controlada 
 
Definido 
para o 
pesquisador 
 
Acesso 
restrito 
 
 

Acesso restrito 

 

 
Informalmen
te operado, 
de acordo 
com as 
normas por 
exemplo 
reciprocidad
e 

código 
voluntário ou 
legislação 
 
Procedimentos 
operacionais 
padronizados 
 
Inspeção 
aberta 

Podem-se aplicar 
licenças ou 
controles de acesso 

Fonte: Whyte & Pryor (2010), traduzido e adaptado pelo autor 
 

O conceito de “aberto" também é utilizado para definir a web aberta que pode ser 

entendida como a publicação de conteúdos na web em padrões abertos, tal como a utilização 

de software de padrão aberto, que permita a implementação e customização livres, de acordo 

com necessidades específicas.  

O que é distinto, por exemplo, de publicar conteúdos acadêmicos com acesso aberto, 

porém utilizando plataformas que não sejam necessariamente em código aberto, tal como as 

plataformas de mídias sociais, Facebook, Twitter, e até outras direcionadas para a 

comunidade acadêmica como o academia.edu.  

Estes conceitos de open e de web aberta são norteadores para a presente pesquisa, 

pois são a base tanto para o movimento e as correntes da ciência aberta, quando para a 

facilidade na implementação de softwares e definição de modelos que permitam o 

compartilhamento e colaboração por acadêmicos na web, com base em seus interesses. 

 

2.2 A CONSUMERIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

 

Na história da computação pessoal nas últimas décadas, era característico as 

organizações proverem para os seus funcionários os computadores e equipamentos 

necessários para o desenvolvimento das suas atividades. A incorporação das novas 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) e o uso da web para compartilhamento de 

informações, sempre estiveram, de alguma forma, subordinados às políticas institucionais de 

segurança da informação e de acesso para o uso efetivo dos equipamentos disponibilizados. 

A consumerização da tecnologia da informação é um termo utilizado para identificar  

como a evolução da computação pessoal foi direcionada para venda de dispositivos pessoais, 

como smartphones e tablets, e como estes dispositivos têm sido adotados para atividades 

profissionais, devido principalmente às facilidades nas ações de comunicação, 

compartilhamento e colaboração digitais. 
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Um dos primeiros artigos publicados sobre este tema foi o "Consumerization of 

Information Technology", por Moschella et al. (2004). Desde então, o termo tem sido 

utilizado amplamente por toda a indústria da tecnologia da informação e sido tema de 

inúmeras conferências e artigos.  Dada à sua relevância, a revista “The Economist”, publicou 

um encarte especial sobre o tema, em outubro de 2011, sobre o que chama a revolução das 

massas e a mudança da computação pessoal para a computação personalizada. 

Esta forma analisar as TICs pode ser comparada com o conceito de Inovação pelo 

Uso adotado por Cardon (2005), que identificou que estas novas tecnologias da informação e 

de comunicação (TIC) apresentam características que diferenciam estes novos usuários das 

figuras tradicionais do leitor, do ouvinte e do telespectador associadas às tradicionais mídias 

de massa, como os jornais, o rádio e a televisão:  
A inovação pode ter sua origem tanto nas práticas dos usuários quanto nos laboratórios 
dos centros de pesquisa públicos ou industriais. Realmente, algumas das rupturas mais 
significativas nos comportamentos de comunicação (software livre, as ferramentas 
cooperativas de publicação, o wifi, o P2P, os blogs, etc) não tiveram início “do alto”, a 
partir de um plano de desenvolvimento industrial que acompanhasse a implantação de 
uma nova tecnologia originada nos laboratórios de pesquisa, mas tomaram sua forma 
“de baixo”, ao final de um processo cooperativo que reuniu redes de usuários de forma 
voluntária. Vamos definir as inovações pelo uso (também chamadas de “inovações 
ascendentes” [bottom-up innovations] ou “inovações horizontais”) como inovações 
tecnológicas ou de serviços que nascem das práticas dos usuários e que são divulgadas 
por meio das redes de intercâmbio entre usuários. Essas inovações pelo uso, que se 
desenvolvem independentemente dos ciclos “verticais” da inovação, transformaram-se 
em uma característica essencial, embora não exclusiva, do desenvolvimento da 
sociedade da informação. (CARDON, 2005, p. 01) 

 

Gandel et al. (2004) traçaram um panorama histórico do uso da tecnologia para troca 

de informações acadêmicas e afirmou que o cenário atual, orientado para a questão da 

identidade dos pesquisadores e o uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

pessoais tem relação direta com a visão de Vannevar Bush4: 
A idéia de se criar um sistema compartilhado de sistemas informacionais individuais 
interconectados capaz de formar uma rede de compartilhamento de conhecimento e 
ciência, é a culminação da visão criada mais de meio século atrás por Vannevar 
Bush. Da estação de trabalho do acadêmico ao hypertexto e a world wide web, a 
visão de Bush tem sido um guia metafórico para desenvolvimentos tecnológicos na 
educação. Repositórios pessoais digitais, interligados e facilmente compartilhados, 
poderia ser o passo final na realização da visão de Bush. Para Bush, a resposta para a 
explosão informacional era o memex, a “mecanizada biblioteca e arquivo particular” 
de um acadêmico – em outras palavras, um repositório pessoal digital. De acordo 
com Bush, o memex de um acadêmico poderia em troca ser ligado a uma rede de 
acadêmicos de forma que um pudesse passar informações para que “um amigo insira 
no seu próprio memex, de lá a ser ligado na trilha mais geral”. Hoje essa trilha 

                                                
4 Vannevar Bush foi um engenheiro, inventor e político americano, conhecido pelo seu papel político no 
desenvolvimento da bomba atômica e pela ideia do Memex — visto como um conceito pioneiro, precursor do 
hipertexto e da world wide web. 
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aponta para o eficiente gerenciamento de informação, começando com o indivíduo e 
terminando com o coletivo de conhecimento e ciência. (GANDEL, 2004, p. 5) 

 

Também tem relação com o cenário atual no que diz respeito à ênfase do digital 

orientado para o compartilhamento e soluções que possibilitem a interligação entre pessoas e 

o fortalecimento das conexões, como levantado por Oblinger5 (2013), em uma carta para os 

leitores do periódico especializado EDUCASE Review:  
A mudança iniciada com a rede. Movendo informação digital instantaneamente de 
um lugar para outro remodelou sistemas de distribuição, modelos de negócios e a 
economia e levou à globalização de quase todos os setores. No entanto, este "efeito 
de rede" é mais do que a divulgação de informações. Trata-se de conexões. Não 
estamos mais na era da informação, estamos na era da conexão. Todos e tudo está 
interligado. Quem pode acessar a Web pode participar. As conexões ampliam o 
alcance e o valor não apenas informações, mas também das nossas relações, criando 
oportunidades para aprender, trabalhar e colaborar em uma escala sem precedentes. 
(…) O ensino superior tem sido sempre mais do que a informação, não importa o 
quão rápido a informação possa ser disseminada ou quanto dessa informação pode 
ser armazenada. Nossas instituições têm sido sempre as comunidades impulsionado 
por conexões de conexões entre corpo docente, alunos, pesquisa, educação, 
disciplina, as comunidades e as próprias instituições. Na era conectada, não importa 
onde a informação está, onde o aluno está, ou de onde o docente é. O que importa é 
o valor que vem da conexão. (OBLINGER, 2013, p. 1) 

 

O principal sentido em preocupar-se com novos padrões que as TICs tem em relação 

ao fazer ciência é que a consumerização pode representar uma ruptura no modelo vigente até 

então, e tem implicações na própria governança e distribuição de recursos para os 

pesquisadores.  

O planejamento de qualquer serviço de informação digital, principalmente 

relacionado ao acesso e compartilhamento de informações acadêmicas precisa levar em 

consideração, não apenas o provimento de informações na internet, mas também a forma que 

estas informações são providas para permitir que elas sejam acessíveis e compartilhadas por 

uma série de novas tecnologias orientadas para o consumo e ao usuário final, como os 

dispositivos móveis, como celulares, tablets e até os smartwatches. 

No entanto, além da preocupação com a forma em que a informação acadêmica é 

disseminada, a consumerização é pano de fundo para uma série de implicações para as ações 

dos pesquisadores acadêmicos através da web para relacionar-se tanto com outros 

pesquisadores, quanto com a sociedade conforme apresentados nos capítulos a seguir.  

 

 

 

                                                
5 Presidente e CEO da EDUCASE. 
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2.3 AS CORRENTES DE  PENSAMENTO DA CIÊNCIA ABERTA 

 

Becker (2011) identificou três dimensões características da ciência aberta, em seu 

trabalho para o Conselho Universitário para Administração Educacional dos EUA e Canadá. 

Uma dimensão relativa às publicações de acesso aberto, como as revistas e repositórios 

digitais; outra relacionada ao uso de plataformas de mídia social, como blogs, microblogs e 

wikis pelos pesquisadores; e, por último, uma relativa à curadoria digital de forma 

colaborativa entre os pesquisadores. 

Um estudo feito por Fecher (2013) para o Ministério Federal de Educação e Pesquisa 

da Alemanha, identificou que a ciência aberta é um termo único, mas que seus usos podem ser 

enquadrados em pelo menos cinco distintas correntes de pensamento e crítica: 

 

a) uma pública, preocupada com a acessibilidade à criação do conhecimento;  

b) a democrática, preocupada com o acesso ao conhecimento publicado;  

c) outra relacionada à infraestrutura, preocupada com a arquitetura tecnológica para 

acesso à informação; 

d) outra dos sistemas de avaliação, preocupada com medidas alternativas de impacto; 

e ainda 

e) uma pragmática, preocupada com a pesquisa de forma colaborativa. 

 

Desta forma, pode-se perceber que a ciência aberta é um conceito emergente que 

representa um conjunto de iniciativas utilizando as plataformas da web aberta para apoio aos 

fluxos de informação para comunicação, colaboração e transferência de conhecimentos, tanto 

entre pesquisadores, quanto entre estudantes e cidadãos leigos interessados em contribuir e 

discutir temáticas científicas. É um conceito abrangente, que representa um conjunto de 

iniciativas relacionadas ao acesso a dados, informação e documentação científica, utilizando 

plataformas distintas em diferentes níveis de amadurecimento para comunicação, colaboração 

e transferência de conhecimentos científicos. 

Cada uma destas correntes será apresentada nas subseções a seguir, a partir da 

literatura, com o objetivo de levantar reflexões sobre as possibilidades para as ações dos 

pesquisadores acadêmicos na web aberta.  
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2.3.1 A Corrente Pública 

  
O ponto central da dimensão pública na ciência aberta é que a pesquisa científica 

deve ser acessível ao grande público. Esta dimensão pode ser analisada sob dois aspectos: um 

relacionado ao processo de pesquisa, com a participação do público neste processo; outro 

relacionado aos produtos da pesquisa, e o papel dos pesquisadores em facilitar compreensão 

destes produtos pelo público. 

 

2.3.1.1 Acesso de não especialistas ao processo da pesquisa 

 

Este aspecto, chamado de citizen science, leva em conta o acesso de amadores e não 

especialistas ao processo de pesquisa. Seja indiretamente, com a computação distribuída, em 

que cidadãos utilizam softwares em seus computadores, compartilhando processamento, para 

colaborar em processos de análise de dados e informações; ou diretamente, com a utilização 

de softwares e plataformas na web que permitem a colaboração, para apoio na solução de 

problemas levantados por especialistas.  

Hand em artigo publicado pela Nature, intitulado “Citizen science: People power", 

fez um levantamento de exemplos de projetos que utilizam a computação distribuída, três 

deles citados a seguir como exemplo:  
a) O Rosetta@home, em que voluntários baixam um software que faz uso do 
processamento ocioso de suas máquinas para dedicar-se a um problema de pesquisa. 
No caso, o dobramento de proteínas, que é a determinação de como uma cadeia 
linear de aminoácidos se enrola em uma forma tridimensional que minimiza as 
tensões internas e deformações - presumivelmente de forma natural da proteína. Se 
os usuários quiserem, podem assistir a um protetor de tela, com a imagem de como o 
computador metodicamente puxou e torceu a proteína, em busca de uma 
configuração mais favorável. 
b) O Foldit, é um jogo em que os participantes, competem, colaboram, desenvolvem 
estratégias e acumulam pontos - tudo isso enquanto dobram proteínas. Com a 
colaboração, os jogadores top conseguem resultados melhores do que um 
computador. 
c) No Galaxy Zoo, a ideia é que voluntários possam determinar se galáxias são 
espirais ou elípticas - uma tarefa para a qual os computadores são quase inúteis. 
Foram publicados 17 trabalhos após classificar 1.250.000 galáxias diferentes, e teve 
início mais uma etapa de classificação com dados do Telescópio Espacial Hubble 
(HAND, 2010, [sem paginação]). 

  

Powell e Colin (2009) investigaram a efetividade de um modelo, com um projeto de 

pesquisa que permitiu a contribuição de cidadãos, não especialistas, com o laboratório de 

nanotecnologia e engenharia "Nanoscale Science & Engineering Center (NSEC)”. Buscaram 

questionar se seria possível que instituições implementassem uma forma de engajamento 
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significativo entre cidadãos de cima para baixo - em contraposição às ações de engajamento 

de baixo para cima, que ocorre em plataformas de redes sociais. 

Catlin-Grooves (2012) ressaltou que tem aumentado a participação em projetos de 

ciência cidadã em paralelo com o surgimento de novas tecnologias. Primariamente a 

submissão de documentos representou um primeiro nível de participação, evoluindo para o 

uso de plataformas de redes sociais, dispositivos móveis, como celulares e tablets. Além de 

recursos específicos como GPS e o padrão HTML5, que permite o desenvolvimento de 

soluções acessíveis por diversas plataformas. A Figura 1 ilustra o volume de textos científicos 

produzidos como resultado da ciência cidadã de 1995 a fevereiro de 2012: 

 

Figura 1: Publicações como resultado da ciência cidadã entre 1995 e Fevereiro de 2012  
 

 
Fonte: CATLIN-GROOVES (2012, p. 09) 
 

 

O acesso por não especialistas para apoiar a solução de problemas de pesquisa tem 

crescido exponencialmente, conforme o custo de acesso às tecnologias tem baixado. Desde os 

astrônomos amadores - que precisavam investir em seus próprios telescópios, até usuários 

atuais de dispositivos móveis como celulares e tablets, que possuem recursos que até a década 

passada eram pouco acessíveis aos cidadãos comuns.  

 

2.3.1.2 A compreensão dos resultados das pesquisas 
 

Apesar da possibilidade de aproximar o cidadão do fazer ciência, um dos grandes 

problemas é que, mesmo com o aumento da produção do conhecimento científico e a 
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ampliação de acesso, grande parte da população desconhece e tem pouca compreensão de 

questões e problemas científicos básicos.  

Cribb e Sari (2010) no livro "Open Science - Sharing Knowledge in the digital age”, 

relatam que a produção científica explodiu e aumenta exponencialmente desde o último 

século. No entanto, a compreensão do público da ciência não aumentou proporcionalmente a 

este volume. A sociedade enfrenta uma série de problemas, como os relacionados a questões 

de saúde, ambientais, e à pobreza em países em desenvolvimento. E a efetiva compreensão da 

ciência, não apenas a sua produção, deveria ser uma preocupação central dos pesquisadores: 

“A ciência por natureza é complicada, e o mais importante para a boa escrita científica, 

deveria ser torná-la simples, limpa e clara.” (CRIBB; SARI, 2010, p 15). 

Como resultado de uma conferência realizada pela UNESCO, em Paris, no ano de 

1999, intitulada "Science for the Twenty-first Century - A New Commitment” foi estabelecido 

um compromisso para que a ciência possa estar mais conectada com a cultura geral: 
Há necessidade de melhorar, fortalecer e diversificar a educação científica, formal e 
não-formal, em todos os níveis e para todos os setores, e de integrar a ciência na 
cultura geral, enfatizando a sua contribuição para a formação do pensamento livre e 
crítico, bem como para a melhoria da capacidade das pessoas para enfrentar os 
desafios da sociedade moderna. Qualquer barreira discriminatória a operar contra a 
participação equitativa na ciência deve ser removida, e são necessários esforços 
positivos para integrar plenamente as mulheres nas ciências. (UNESCO, 1999, p. 
17) 
 
 

As duas linhas da corrente pública estão vinculadas estreitamente com a definição de 

políticas institucionais para apoiar os pesquisadores no desenvolvimento de ações que 

permitam tanto a participação dos cidadãos nos processos de pesquisa, quanto no tempo de 

dedicação para produção de conteúdo específico para divulgação (vulgarização) da ciência 

para o grande público. 

 

2.3.2 A CORRENTE DEMOCRÁTICA 

 

A preocupação central da dimensão democrática é a garantia de acesso ao 

conhecimento, seguindo o princípio de que esta é possível efetivamente, se todos tiverem os 

mesmos direitos de acesso aos produtos da ciência. Sejam dados, artigos científicos, e demais 

publicações como materiais gráficos e recursos multimídia. 

Este item será desenvolvido em duas linhas de democratização de acesso: uma 

relativa aos dados utilizados a priori para o processo de pesquisa científica, outro relativo ao 

acesso aberto às publicações acadêmicas. Seguido por exemplos de iniciativas em relação a 
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padrões tecnológicos e de políticas, envolvendo modelos para acesso a artigos acadêmicos, 

como é o caso de periódicos com acesso aberto e repositórios. 

 

2.3.2.1 O acesso aberto a publicações científicas 

 

O acesso aberto representa a disponibilização de publicações acadêmicas digitais, 

online, livre de custos, e livre da maioria das restrições de copyright e licenciamento. E para 

compreender melhor as iniciativas para o acesso aberto é importante resgatar a origem do 

termo.  

Suber (2012) em seu livro Open Access, identifica três influências principais para o 

início da utilização do termo, a "The Budapest Open Access Initiative (Budapeste, 2002), "the 

Bethesda Statement on Open Access Publishing (Bathesda, 2003), e a “The Berlin 

Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities" (Berlin, 2003).  

Durante a iniciativa de Budapeste (2002), definiu-se acesso aberto (open access) 

como:  
Acesso aberto 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. (BUDAPESTE, 2002, [sem paginação]) 
 

Importante ressaltar que o acesso aberto é um conceito relacionado à disponibilidade 

de conteúdo, mas não relacionado ao uso de software ou padrão específico para cumprir tal 

função.  Ou seja, é possível, a garantia de acesso aberto, sem necessariamente a utilização de 

um software em código aberto. No entanto, na última década desde a criação do termo, uma 

série de iniciativas surgiram e serão apresentadas a seguir. 

O tradicional acesso às publicações científicas é caracterizado pelo modelo de 

revisão por pares, em que os editores de periódicos realizam a mediação sócio-técnica para 

publicação, e no qual os pesquisadores não são cobrados para publicar os artigos, mas é 

cobrado o acesso ao que for publicado, conforme ilustra a Figura 2. 
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Figura 2: Processo após submissão do pesquisador em publicações fechadas 
  

 
Fonte: openingscience.org, traduzido e adaptado pelo autor. 
 

O relatório da UNESCO “Policy Guidelines for the Development  and Promotion of 

Open Access” identifica duas vias para o acesso aberto (SWAN, 2012): 

a) A via verde, é uma via secundária de publicação, com a disponibilização em 

acesso aberto, de artigos publicados em periódicos fechados. Estes artigos passam pelo 

processo de revisão por pares. Em seguida são republicados em acesso aberto, de acordo com 

as permissões dos contratos específicos firmados com as editoras. A Figura 3 ilustra este 

processo.  

 

Figura 3: A linha verde de acesso aberto  

 
Fonte: openingscience.org, traduzido e adaptado pelo autor. 

O relatório ainda destaca que a via verde de acesso aberto utiliza repositórios de dois 

tipos: 

1) Centralizados por assunto, para o depósito de publicações de pesquisadores de 

instituições distintas sobre um determinado tema, como por exemplo o “Pub Med Central 

(PMC)”, com publicações na área de saúde, mantido pelo “National Institutes of Health 

(NIH)” dos EUA.  
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2) Repositórios institucionais, para que toda a publicação dos diversos departamentos 

de pesquisa seja preservada. Geralmente um recurso mantido por bibliotecas centrais 

universitárias.  

b) A via dourada, é uma via primária de publicação, com a publicação em periódicos 

em acesso aberto, conforme ilustra a Figura 4: 

 

Figura 4: A linha dourada de acesso aberto  

 
Fonte: openingscience.org, traduzido e adaptado pelo autor.  

 

Além das vias apresentadas, o relatório evidencia outras formas de garantir o acesso 

aberto:  
É possível elaborar artigos e dados abertos e publicá-los em sites de acesso público, 
como site do grupo de pesquisa, sites departamentais ou sites pessoais dos autores. 
Além destes exemplos, há um interesse crescente em websites pela comunidade, e os 
pesquisadores estão utilizando cada vez mais para compartilhar artigos e outras 
informações. (UNESCO, 2012. p. 24) 

 

Esta análise sobre o acesso aberto também tem seus críticos. Como no caso de 

Goldstein (2014, p. 01) que ressalta que o surgimento de uma série de softwares para 

publicação online de artigos e periódicos acadêmicos irá tornar o debate da via verde e 

dourada irrelevante. Em que a atual discussão endossa as editores, e não a autonomia dos 

acadêmicos na busca de soluções para publicação. 

O que se relaciona com a consumerização das TICs e o uso do software aberto, que 

permite que pesquisadores publiquem por contra própria em sites pessoais e de grupos de 

pesquisa por exemplo. Além de possibilitar a criação de periódicos acadêmicos com maior 

facilidade do que quando teve início o movimento para acesso aberto em 2002.   

 

2.3.2.2 Dados abertos 

 

Dados abertos são aqueles de baixa granularidade, publicados na forma coletada na 

fonte, sem agregação ou transformação Diz-se que os dados são abertos quando qualquer 
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pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los e redistribuí-los. Devem ser disponibilizados 

para todos que queriam utilizá-los e republicá-los da forma que desejarem, sem restrições de 

direitos de copyright, patentes ou qualquer outro mecanismo de controle.  

Exemplos de dados abertos na academia são materiais não textuais, como genomas, 

compostos químicos, fórmulas científicas e matemáticas, dados de práticas médicas, de 

biociências e da biodiversidade.  

Tal como os artigos acadêmicos, o acesso e a reunião dos dados são controlados por 

organizações, tanto públicas, como privadas. Estas organizações estabelecem controle sobre o 

uso de dados, através de restrições de acesso, licenças, direitos autorais, patentes e até tarifas 

de acesso. 

Vision (2010) defende que a abertura dos dados representa um benefício para os 

outros pesquisadores devido às vantagens que o reuso dos dados oferece para a pesquisa: 
Os dados são um exemplo clássico de um bem público, em que os dados 
compartilhados não diminuem em valor. Ao contrário, os dados compartilhados 
podem servir como um ponto de referência que permite que os outros a estudar e 
aperfeiçoar métodos de análise, e uma vez recolhida, eles podem ser criativamente 
reaproveitado por muitas mãos e de muitas maneiras, por tempo indeterminado. 
(VISION, 2010, p. 330) 
 

 Uma série de benefícios da abertura de dados foram explorados mais a fundo por Fry et 

al. (2008) em um relatório sobre o tema: 
1. Aumentar a eficiência da pesquisa, por exemplo, evitando a duplicação de 
esforços, tornando as ferramentas de pesquisa, protocolos e exemplos de boas 
práticas mais facilmente disponíveis, reduzindo os custos de coleta de dados, e 
promovendo a adoção de padrões abertos. 2. Promover rigor acadêmico e melhorias 
para a qualidade da pesquisa, por exemplo, tornar a informação sobre métodos de 
trabalho, protocolos e dados mais prontamente disponíveis para revisão e análise, e 
aumentar o alcance e a qualidade do material publicado no registro acadêmico, 
incluindo resultados negativos. 3. Melhorando a visibilidade e alcance para o 
acoplamento, com oportunidades para compromissos mais amplos, toda a 
comunidade de pesquisa e outros, mais amplos, comunidades, incluindo novas 
possibilidades para a "ciência cidadã" e para o envolvimento público com os 
processos e resultados de pesquisa. 4. Permitindo aos pesquisadores novas perguntas 
de pesquisa, e para tratar de questões de novas maneiras através da reutilização de 
dados e outros materiais criados por outros pesquisadores, apoiando o 
desenvolvimento de "uso intensivo de dados ciência" através da capacidade de 
agregar e reanalisar dados a partir de uma grande variedade de fontes. 5. Melhorar a 
colaboração e construção de comunidades, por exemplo, fornecendo novas 
oportunidades para a colaboração através das fronteiras institucionais, nacionais e 
disciplinares, e para a partilha de conhecimentos e competências. 6. Aumentar o 
impacto económico e social da investigação, da inovação nos negócios e serviços 
públicos,  e o retorno sobre o investimento público em investigação, ao permitir que 
indivíduos e organizações fora da comunidade científica para se envolver com uma 
ampla gama de recursos de pesquisa e materiais. (FRY et al., 2008, p. 10). 

 
Da mesma forma que o acesso aberto, os dados abertos enfrentam problemas 

similares relacionados à definição de políticas institucionais e barreiras aos direitos de acesso.  
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2.3.3 A Corrente da Intraestrutura 

 

A infraestrutura é fundamental para a ciência aberta, pois mudanças nos padrões 

tecnológicos impactam nas possibilidades de se fazer ciência na web. Duas características 

relacionadas à infraestrutura merecem atenção. Uma relacionada à computação distribuída, 

outra relacionada às plataformas de redes sociais e colaborativas. 

 

2.3.3.1 A computação distribuída 

 

A computação distribuída pode ser definida como uma computação descentralizada, 

realizada por dois ou mais computadores conectados em uma rede, com o objetivo de 

compartilhar e realizar tarefas em comum. 

Um exemplo de computação distribuída são as redes Peer-to-peer6 popularizadas na 

internet a partir da década de 1990 com o uso de softwares como o Napster. Mas o mesmo 

conceito tem aplicações que servem de base para os diversos exemplos apresentados na 

corrente pública e da ciência cidadã, em que entusiastas contribuem com seus computadores 

para a ciência.  

Um tema que tem sido defendido pelo movimento da ciência aberta é a necessidade 

de financiamento de modelos abertos de computação distribuída específicos para a pesquisa 

científica. Altunay (2011, p. 201) defende o Open Science Grid como “uma grande infra-

estrutura computacional distribuída nos Estados Unidos, que suporta diversas aplicações 

científicas (...) para formar sistemas distribuídos de multi-domínio e integrados para a 

ciência”.  

Hey em seu artigo sobre a importância de uma ciberinfraestrutura defende a 

relevância da computação distribuída da seguinte forma:  

A ciência orientada a serviços tem o potencial para aumentar a produtividade 
científica individual e coletiva, através da criação de poderosas ferramentas de 
informação à disposição de todos, e assim permitindo a automação generalizada de 
análise de dados e computação. Embora não haja atualmente muito foco formar uma 
comunidade distribuída sobre o middleware de baixo nível, há desafios substanciais 
de investigação para cientistas da computação para desenvolver serviços de 
middleware inteligente de alto nível que realmente suportam as necessidades dos 
cientistas e lhes permitem construir rotineiramente ambientes virtuais seguros para 
proteger e gerenciar o verdadeiro dilúvio de dados científicos que serão gerados nos 
próximos anos. (HEY, 2005, p. 819) 
 

                                                
6 P2P é um formato de rede de computadores em que a principal característica é descentralização das funções 
convencionais de rede, onde o computador de cada usuário conectado acaba por realizar funções de servidor e de 
cliente ao mesmo tempo. 
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Um projeto de computação distribuída cumpre a função prática de definir padrões 

que permitam a ligação entre plataformas distintas, aproximando a utilização dos mesmos 

recursos para ensino, pesquisa e construção de bibliotecas digitais e ontologias para 

recuperação da informação.  

Hey (2005, p. 802) apresenta a configuração de um projeto de computação 

distribuída em que a universidade provê uma ciberinfraestrutura em que leva em consideração 

a integração entre uma série de ferramentas tecnológicas como: bibliotecas digitais, ambientes 

virtuais de aprendizagem, softwares para o registro de experiências digitais, periódicos 

acadêmicos, bases de dados abertos, etc. Mas que estão interligados em um ciclo contínuo de 

pesquisa e aprendizagem, acessíveis por computadores tanto de pesquisadores, quanto 

estudantes de graduação e pós-graduação, além dos cidadãos.  

A mudança significativa em relação a adoção de um modelo de computação 

distribuída para a academia está no uso de modelos que tem se tornado referência pela 

indústria de tecnologia da informação (TICs) na esfera comercial na internet. Além de 

representar um olhar sobre a área de gestão da tecnologia da informação como provedora de 

serviços para toda a comunidade acadêmica. 

 

2.3.3.2 Redes sociais e colaborativas 
 

A computação distribuída relaciona-se com a infraestrutura de fundo para a 

implementação de aplicações, em sua maioria com finalidade computacional de dados e 

metadados para facilitar a análise e recuperação da informação. A outra face da dimensão da 

infraestrutura está relacionada com a disponibilização de soluções que permitam a formação 

de comunidades e redes sociais entre os pesquisadores e a comunidade acadêmica para 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

A proposta da orientação para redes sociais e colaborativas está na disponibilização 

de recursos da web 2.0 para a comunidade científica, com a criação de um ambiente social 

virtual de pesquisa que, de acordo com De Roure et al. (2008, p. 182), precisam cumprir 

quatro funções: 

1) Facilitar o gerenciamento e compartilhamento de objetos de pesquisa. Estes podem 
ser quaisquer artefatos digitais que são utilizados e reutilizados por pesquisadores 
(por exemplo, métodos e dados).  
 
2) Incentivos para que os pesquisadores tornem seus objetos de pesquisa disponíveis.  
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3) Ser aberto e extensível-o que significa que o software, ferramentas e serviços 
podem ser facilmente integrados.  
 
4) Fornecer uma plataforma para pesquisa-ação. 
  
Na dimensão da infraestrutura, a formação de redes sociais e colaborativas é vista 

com o objetivo da implementação de sistemas. O potencial de utilização de uso destas 

soluções em redes sociais e colaborativas pelos pesquisadores é abordado pelos autores que 

representam a dimensão pragmática.  

Uma série de soluções na web possibilitam a formação de comunidades e redes 

colaborativas em pesquisa. Mas é importante ressaltar que existe uma distinção entre modelos 

abertos e fechados de software. O que a ciência aberta considera fundamental, é a 

implementação de soluções de infraestrutura, não apenas para uso dos pesquisadores, mas 

também, hospedadas no ambiente acadêmico. 

 

2.3.4 A Corrente das Métricas 

 

A cientometria é definida como o estudo da mensuração e quantificação do progresso 

científico, estando a pesquisa baseada em indicadores bibliométricos. A cientometria 

tradicionalmente avalia dois fatores de impacto. O impacto direto dos artigos a partir do 

número de citações, e o fator de impacto de um periódico. 

Uma nova forma de avaliar o impacto da pesquisa é representada pelo novo conceito 

denominado altimetria (altmetrics), definido por Priem et. al. (2010) como a criação e estudo 

de novas métricas baseadas na web social para análise e informação acadêmica. 

Com a web social as formas e possibilidades de publicação acadêmica não ficam 

restritas aos periódicos, e abrangem uma série de modelos de publicação e disseminação de 

informações acadêmicas, como em plataformas como blogs, wikis, microblogs e marcadores 

sociais.  

Arbersman (2012) levantou estudos cienciometricos que determinam que resultados 

de alto impacto na ciência são provenientes de times colaborativos. Diz que a era de cientístas 

heróicos e solitários como Albert Einstein passou. Afirma que a evolução das novas 

tecnologias, que permitem que pesquisadores colaborem remotamente e compartilhem 

informações é determinante para validação dos fatos, e que deve ser considerado que toda 

pesquisa científica tem data de validade. 



35 

A plataforma mais referenciada nos artigos sobre altimetria é o Twitter. Utilizado  

para compartilhar informações e ligações para artigos publicados na web pelos usuários da 

ferramenta, para os seus seguidores, e todos que utilizarem a mesma para busca de 

informações.  

Priem (2010) realizou uma pesquisa sobre o uso da ferramenta Twitter por redes de 

acadêmicos concluindo que: 
Descobrimos que esses estudiosos usam o Twitter para citar artigos, mas que estas 
citações diferiam de suas manifestações tradicionais. Enquanto metade das citações 
no Twitter ligam diretamente para um recurso, muitas ligações são feitas através de 
um intermediário que, por sua vez faz links para, ou descreve o recurso de destino. 
As citações no Twitter também são exclusivamente de conversação, o que reflecte 
uma discussão mais ampla cruzando fronteiras das disciplinas tradicionais. As 
citações no Twitter são muito mais rápidas do que as citações tradicionais, com 40% 
ocorrendo dentro de uma semana de publicação do recurso citado. Enquanto no 
Twitter citações são diferentes de citações tradicionais, nossos participantes sugerem 
que eles ainda representam e transmitem impacto acadêmico. (PRIEM, 2010, p. 4) 
 

 
A preocupação com as métricas alternativas não é vista apenas sob a ótica das 

vantagens e uso das plataformas da web social, mas também devido aos críticos dos métodos 

tradicionais de avaliação de impacto. Um exemplo foi o evento realizado em San Francisco 

em 16 de dezembro de 2012,  em que cientistas representativos de várias instituições e grupos 

de pesquisa, assinaram uma declaração com recomendações favorecendo a utilização e a 

incorporação destas plataformas. Suas recomendações foram resumidas em uma 

recomendação geral: 
Não utilizar métricas baseadas em periódicos, como as de fator de impacto, da 
mesma forma que deixar de mensurar a qualidade individual dos artigos de pesquisa, 
para avaliar a contribuição individual, contratar pesquisadores, promover, ou tomar 
decisões de financiamento. (DORA, 2012, P. 01) 

  
A exemplo da dimensão pública da ciência aberta, e das distintas tradições de 

pesquisa dos campos das ciências naturais, ciências sociais e humanidades, é preciso 

reconhecer que não apenas a produção de artigos e sua publicação em periódicos com maior 

fator de impacto não é a principal forma de divulgação dos pesquisadores. 

No entanto, a altimetria também tem seus críticos. Um dos questionamentos é 

relacionando à popularização de artigos devido ao teor de apelo público e não à qualidade da 

pesquisa, e outro relacionado à possibilidade de utilização de robôs para burlar as métricas e 

criar uma pontuação falsa para o ranking dos artigos: 
Primeiro, os provedores de altmétricas precisam desenvolver uma maneira de 
diferenciar entre a pesquisa acadêmica séria da pesquisa com apelo popular. Serviços 
de altmetria contextualizados são muito recentes e ainda não foram refinados. Não 
existem normas para a comunicação altmétrica; uma norma terá que ser 
desenvolvida para ajudar rapidamente a determinar se um uma publicação acadêmica 
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popular também é pesquisa de alta qualidade. [...] Outros críticos apontam que a 
facilidade com que as altmétricas podem ser computados também são sua maior 
fraqueza, da mesma forma que métricas de mídias sociais e estatísticas de uso são 
particularmente vulneráveis a mecanismos de trapaça. Pois bots7 automatizados 
podem gerar milhares de downloads e pedidos de visualização de páginas em 
minutos. Tal como Tweets, posts no Facebook, e menções às publicações em blogs 
podem ser comprados. (KONKIEL, 2013)  
 

As métricas alternativas estão em um período de constante surgimento de novas 

plataformas e do refino nos critérios e soluções para avaliação das publicações acadêmicas.  A 

sua efetividade ou não para tornar-se um instrumento largamente adotado na academia ainda é 

incerto. Mas é provável que,  da mesma forma que os novos recursos da web social, possa ser 

adotado informalmente pelos pesquisadores como um instrumento complementar aos 

mecanismos tradicionais de recuperação de artigos científicos. 

 

2.3.5 A Corrente Pragmática 

 

A corrente pragmática é definida por uma preocupação em relação a como as novas 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) podem ser aproveitadas para tornar a 

pesquisa e a produção do conhecimento mais eficiente. Para os defensores desta corrente, a 

ciência é vista como um processo que pode ser otimizado por meio da utilização das TICs. 

Esta corrente é a que tem maior relação com a Gestão do Conhecimento e a incorporação das 

novas ferramentas da web para a colaboração em apoio à construção de novos conhecimentos 

e inovação. 

Tacke (2008) fez uma aproximação dos conceitos web 2.0, open science e open 

innovation, em que aplicações como blogs, wikis, poderiam ser utilizadas para aproveitar o 

potencial das redes sociais. Diz ele: “[…] vários críticos enfatizam que uma pessoa nunca 

pode possuir conhecimento suficiente para julgar situações complexas apropriadamente, e que 

é mais apropriado usar a sabedoria coletiva das multidões.” (p. 01),  propondo o que chama de 

Open Science 2.0.  

Arazy et al. (2006) também utilizam o conceito de sabedoria das multidões, para 

fazer uma aproximação da utilização de plataformas de co-criação e afirma que é preciso 

motivar a participação utilizando wikis, mas esforçando-se para eliminar barreiras (por 

exemplo, permitindo aos usuários postar anonimamente) e fornecer incentivos para as 

contribuições.  

                                                
7 Bots, é uma abreviação de "robots". São programas de computador que realizam funções automatizadas, sem 
intervenção humana. 
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A noção de abertura (openness) nesta corrente tem uma relação direta com conceitos 

de open innovation, o que implica não apenas no comprometimento com o acesso ao público 

leigo, como na ciência cidadã, mas também na possibilidade de colaboração para a pesquisa e 

desenvolvimento tecnológicos entre a academia o comércio e a indústria.  
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3 A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA ACADEMIA 

 
 No seção anterior, foram identificados que o cenário digital, as implicações do 

conceito de aberto, e as oportunidades e desafios frente à consumerização da tecnologia da 

informação e as expectativas das distintas correntes do movimento da ciência aberta em 

relação ao papel dos pesquisadores acadêmicos frente a este cenário econômico e tecnológico. 

 Nesta seção será identificado como a cultura de compartilhamento e colaboração está 

no cerne do fazer ciência, em como existem tradições distintas de pesquisa e os tipos de 

saídas do ciclo de vida de pesquisa, que representam possibilidades distintas para o uso da 

web aberta para o compartilhamento da informação e produção de conhecimento na academia.  

 Não se pretende um posicionamento epistemológico em relação a discutir a natureza 

do conhecimento, mas sim entender o impacto das tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) e as expectativas em relação a como ele tem sido produzido e compartilhado na 

academia. 

 

3.1 OS PESQUISADORES E O ETHOS DA CIÊNCIA 

 

Robert Merton foi um pioneiro na pesquisa sobre o ethos da ciência. Influenciado 

pelas teorias sociais de Max Weber, que defendia que toda a ação social é feita pelo 

indivíduo, e não pela sociedade.   

Merton (1996) identificou quatro imperativos institucionais inerentes ao ethos da 

ciência: 1 O universalismo, segundo o qual os trabalhos científicos devem seguir padrões 

universais de avaliação; 2 O comunismo, segundo o qual o conhecimento proporcionado pelo 

trabalho científico é um patrimônio comum da humanidade, e não propriedade privada de 

algum indivíduo; 3 O desinteresse, segundo o qual o único objetivo a curto prazo do trabalho 

científico é a ampliação do conhecimento humano; 4 O ceticismo organizado, segundo o qual 

o cientista deve ser privado de qualquer forma de preconceito e de conclusões precipitadas 

sobre seus trabalhos.  

Estes quatro princípios, que operam de forma inter-relacionada, garantem o que 

Merton chama de ciência, que é aprovada pela sociedade, e que pode continuar progredindo.  
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 Solla Price (1963) apresentou uma mudança histórica ocorrida na ciência. Antes, no 

século dezenove, no que ele chamou de little science, em que colégios invisíveis8 de 

pesquisadores amadores e entusiastas, interagiam de forma informal e por troca de 

correspondências. A partir do século vinte, a ciência passou a ser dominada por cientístas 

profissionais, e a informação científica passou a ser produzida em massa, divulgada com 

circulação em escala global, o que ele chamou de big science.  

 Leah Lievrouw (2010) fez um paralelo entre as possibilidades do fazer ciência no 

século vinte e um com a little science. Pois com a ciência aberta e a incorporação de 

plataformas da web aberta e as mídias sociais, os pesquisadores voltariam a interagir de forma 

informal, permitindo o envolvimento de amadores e entusiastas, para o compartilhamento de 

informação e produção de novos conhecimentos.  

 Um exemplo desta relação entre o acesso à informação científica na web aberta e o 

envolvimento de amadores entusiastas no processo de pesquisa é o famoso caso de Jack 

Andraka9, um adolescente de 15 anos, que desenvolveu um método de detecção do câncer no 

pâncreas extremamente eficiente, em comparação às rudimentares técnicas tradicionais. Por 

esta pesquisa ele ganhou o primeiro lugar em um concurso de jovens pesquisadores. Mas isto 

só foi possível devido ao acesso às informações sobre pesquisadores, e projetos de pesquisa 

de forma aberta na web, para que ele pudesse entrar em contato com acadêmicos que puderam 

ajudá-lo em sua pesquisa.  

 Latour e Wooglar (1997) realizaram um estudo sobre a ciência em construção, 

evidenciando o trabalho dos cientistas como uma construção social, pois é influenciado tanto 

por questões internas da comunicação científica quanto por aspectos sociais externos.  

 Dentro desta perspectiva os autores apresentam que o “verdadeiro” e “falso” na 

ciência não são enunciados apenas vinculados ao bom uso da metodologia científica, mas 

vinculados a uma dinâmica social externa que dá validade ao conhecimento. 

 Outro argumento dos autores é que a construção do fato científico envolve o que 

chamaram de "ciclo de credibilidade” em que os cientistas realizam uma negociação entre os 

pares, utilizando várias estratégias para ter crédito pessoal. Para tanto, tornando-se dependes 

de um reinvestimento contínuo nestes recursos “alternativos" transformando uma prática 

alheia ao seu próprio objeto de pesquisa, como lugar comum no fazer ciência. 

                                                
8 O conceito refere-se a uma rede informal de pesquisadores que mantêm contato e trocam informações 
relacionadas aos seus objetos de pesquisa encontrando-se em eventos - e utilizando recursos digitais. 
9 Sua apresentação, contando como foi possível realizar a pesquisa pode ser assistida em um TED Talk com o 
link: http://www.ted.com/talks/jack_andraka_a_promising_test_for_pancreatic_cancer_from_a_teenager?language=pt-br  
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 A importância da dinâmica social e como ela afeta os mecanismos de produção e 

validação do conhecimento é evidente quando são analisadas as críticas em relação às 

métricas e recursos como o de revisão por pares em modelos vinculados aos periódicos, além 

do modelo vigente que atribui credibilidade aos pesquisadores, que vem sendo criticados por 

atores do movimento da Ciência Aberta, propondo modelos alternativos de qualificação dos 

pesquisadores e validação da ciência.  

 O compromisso dos pesquisadores com o compartilhamento de informações na web 

aberta, de forma a permitir a reutilização e também a possibilidade de colaboração, tem 

relação direta tanto com o seu ethos, quanto com uma época em que a ciência estava mais 

próxima do público comum. 

 

3.2 AS TRADIÇÕES DE PESQUISA ACADÊMICA 

 

 Snow (1959) escreveu um ensaio emblemático sobre dois tipos de tradição de 

pesquisa distintas na academia. De um lado as artes e humanidades, e as ciências naturais de 

outro:  
Intelectuais literários em um pólo no outros cientistas, e como a classe mais 
representativa, os físicos. Entre os dois um abismo de mútua compreensão, às vezes 
(especialmente entre os jovens) hostilidade e desagrado, mas acima de tudo falta de 
entendimento (SNOW, 1959, p. 4). 
 

 Kagan (2009) em uma obra intitulada, “The Three Cultures” revistou o ensaio de 

Snow (1959) sobre as duas culturas, argumentando que a produção de conhecimento na 

academia atualmente opera em três culturas distintas. De um lado as ciências naturais, de 

outro lado as humanidades, e ainda as ciências sociais. 

 Os dois autores levantaram questões fundamentais para pesquisas sobre a utilização 

de plataformas de colaboração na academia. Quando pensamos em academia e fazer ciência, 

não é possível pensar em uma cultura homogênea comum a todos os pesquisadores. Ou seja, 

se a natureza do fazer pesquisa é distinta de acordo com cada uma das culturas, as formas de 

colaboração e o potencial uso de soluções da web aberta provavelmente também serão. 

Sidler (2014) em sua pesquisa sobre a ciência aberta fez um resgate da discussão 

sobre estas tradições em pesquisa e ressaltou que:  
Se o movimento para ciência aberta espera avançar entre todas as áreas do 
conhecimento e pesquisa, deve abertamente articular uma missão maior, que 
reconhece o impacto potencial das tecnologias de rede em todas as áreas do 
conhecimento e as distintas tradições em pesquisa. (SIDLER, p. 2014, p. 3) 
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A Figura 5, a seguir, foi criada para evidenciar que, de acordo com cada um dos tipos 

de tradições, existem critérios diferenciados para a qualidade da publicação, o que é mais 

relevante para um determinado campo e até a forma de avaliação. 

 

Figura 5: Práticas de publicação das ciências e humanidades  

 
Fonte: Opening Science10, traduzido e adaptado pelo autor. 

 
Pode-se perceber, na literatura, que a emergência do termo ciência aberta e a 

multiplicidade de questões envolvidas e relacionadas ao seu uso, e que a adoção do termo 

pelos autores não costuma ser representativa de todas as possibilidades em relação ao 

conceito. Mas tratam de problemáticas para a oportunidade de incorporação de novas 

ferramentas pelos pesquisadores.  

 

3.3 O CICLO DE VIDA DA PESQUISA E OS PRODUTOS DIGITAIS 

 

O artigo científico é a principal produção do trabalho de pesquisa acadêmico, e o 

movimento do  acesso aberto é apenas a ponta do iceberg em relação às oportunidades que as 

novas práticas de gestão, padrões para tratamento da informação e adoção das novas 

                                                
10 http://openingscience.org 
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tecnologias de comunicação e colaboração na web pelos pesquisadores acadêmicos, podem 

trazer para o avanço de práticas adotadas ao fazer ciência. 

O movimento de acesso aberto, por exemplo, é o mais antigo representante do 

movimento para a ciência aberta, no entanto, o acesso aberto considera os produtos finais da 

produção acadêmica como o seu foco central, em detrimento de uma série de processos e 

produtos desenvolvidos durante o ciclo de vida da pesquisa, conforme a Figura 6 a seguir 

construída a partir do relatório de Whyte (2010): 

 

Figura 6: O ciclo de vida da pesquisa  

 
Fonte: Adaptada do relatório de Whyte e Pryor (2010) 

 

A representação do ciclo de vida da pesquisa, conforme o relatório de Whyte e Pryor 

(2010), possibilita uma série de saídas no processo de pesquisa que se relacionam com 

diversos softwares e padrões distintos para colaboração, que serão identificados no decorrer 

deste estudo conforme o Quadro 1:  

 

Quadro 1: Saídas do ciclo de vida de pesquisa 
CICLO DE VIDA SAÍDAS 

Conceituando e relacionando-se Mensagens, publicações, perfis, bibliografias, resumos 

Planejando e desenhando Rascunhos de propostas, planejamento de gestão de dados, 
documentação regulatória, protocolos da pesquisa 

Coletando e analisando Dados derivados, metadados, apresentações, podcasts, posters, 
artigos para workshops 

Documentando e descrevendo Notas de laboratório, memorandos de pesquisa, metadados do nível 
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da pesquisa, informação suplementar 

Publicando e reportando Artigos de eventos, artigos de periódicos, relatórios técnicos 

Engajando e traduzindo Artigos gerais, sites na internet, briefings, exibições públicas, 
apresentações 

Infraestrutura Softwares, bases de dados, repositórios, serviços web, modelos e 
padrões 

Fonte: Whyte e Pryor (2010), traduzido e adaptado pelo autor. 

 

Um trabalho de pesquisa realizado por Thoma (2014) identificou como os recursos 

digitais são incorporados pelos pesquisadores para a disseminação do conhecimento 

acadêmico, realizando uma análise com foco no campo da medicina, conforme o Quadro 2, a 

seguir:  

 
Quadro 2: Definições e exemplos de produtos digitais 

Produto Digital Definição Exemplo 

Aplicativos 
(‘apps’) 

Um recurso transferido para um 
smartphone. 

iRash é um aplicativo que permite aos usuários 
pesquisar e aprender sobre várias erupções cutâneas 
(Deveau e Chilukuri 2012) 

Blog 

Um site usado para publicar 
informações em mensagens 
periódicas que são principalmente 
baseadas em texto. 

Um blog foi criado para hospedar sinopses de 
sessões de "relatório da manhã" por médicos 
residentes (Bogoch et al. 2012) 

E-mail 
Uma forma comum de mensagens 
eletrônicas direta entre um emissor 
e um ou mais destinatários. 

E-mail foi usado para enviar perguntas aos 
moradores para ensinar sobre a emergência na 
medicina pediátrica (Komoroski, 1998) 

Video 
Instrucional 

Um vídeo demonstrando uma 
habilidade (ou seja, procedimento, 
conclusão do exame físico, ECG ou 
interpretação de raios-x, etc). 

Vídeo instrucional usado para ensinar drenagem 
torácica (Davis et al. 2012) 

Produtos 
multimodais 

Um produto que consiste em vários 
produtos digitais. 

Um curso online sobre medicina baseada em 
evidências e avaliação crítica que usou podcasts de 
vídeo, um wiki e blogs. (Tam e Eastwood 2012) 

Curso online 

Um currículo completo entregue 
usando várias modalidades on-line. 
Difere de produtos multi-modais na 
medida em que é organizado em um 
currículo formal. 

O "The Online Genetic Testing Curriculum" é um 
curso sobre as implicações éticas, legais e sociais 
de testagem e aconselhamento genético (Metcalf, 
Tanner, e Buchanan 2010) 

Fórum de 
discussão online 

Um fórum on-line que permite aos 
usuários postar e responder aos 
outros participantes. 

Um fórum de discussão clínica para os alunos para 
descrever suas experiências em medicina rural 
(Baker, Eley e Lasserre, 2005) 

Repositório 
online 

Um banco de dados on-line em que 
os recursos podem ser extraídos e 
adicionados. 

A repository of images of dermatologic findings in 
darker-skinned patients (Ezzedine et al. 2008) 

Editor de texto 
online 

Um editor de texto publicado 
online. 

ODITEB1 (Open Distributed Text Book), um editor 
de texto online que descreve diagnósticos de 
tumores gastrointestinais (Horsch et al. 1998) 
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Periódico em 
acesso aberto 

Um periódico que só está disponível 
on-line e que publica artigos sem 
restrições de acesso. 

Vários periódicos on-line foram criados para 
diminuir custos e permitir a publicação em acesso 
aberto de conteúdos científicos (Davis e Walters 
2011) 

Podcast 

Gravações de áudio que são 
publicadas periodicamente com o 
intuito de disseminar o 
conhecimento. 

Surgery 101 podcasts são utilizados para ensinar 
princípios básicos para os clínicos em sua prática 
cirúrgica (White, Sharma, and Boora 2011) 

Mecanismos de 
busca 

Mecanismos de busca utilizados 
para encontrar informação online. 

Google, Yahoo, Dogpile, Altavista, Metacrawlers 
and Ask foram utilizados para encontrar 
informação sobre crise renal esclerodermia (Akbar 
and Yacyshyn 2009) 

Serious Game Um jogo online desenvolvido para 
ensinar os jogadores. 

eMedOffice, é um serious game para ensinar 
práticas de gestão.(Hannig et al. 2012) 

Rede social 
Uma plataforma online que permite 
a comunicação síncrona e 
assíncrona entre os indivíduos. 

Twitter utilizado para conectar professores e 
estudantes (Forgie, Duff, and Ross 2013) 

Podcast em 
video 

Videos com áudio incorporado que 
são publicados periodicamente. 
Diferem dos videos instrucionais 
pois são focados em transmitir 
informação ao invés de habilidades. 

 
 
Video podcasts utilizados para ensinar embriologia 
(Evans 2011) 
 
 

Realidade virtual 
Um ambiente virtual utilizado para 
apresentar material de 
aprendizagem. 

Um simulador de realidade virtual foi utilizado para 
simular casos médicos (Alverson et al. 2008) 

Aprendizagem 
baseada na web 
ou 
Aprendizagem 
assistida por 
computador 

Módulos educacionais que podem 
fazer uso de várias modalidades. A 
aprendizagem baseada em web é 
baseado em linha ao aprendizagem 
assistida por computador não é. 
Estas modalidades foram 
combinados devido à sobreposição 
substancial. 

Um módulo web baseado na gestão da dor em 
crianças. (Ameringer et al. 2012) 

Um aplicativo baseado em computador sobre a 
doença pulmonar ocupacional (Bresnitz, Gracely e 
Rubenstein 1992) 

Website 
Uma página web on-line que não 
pode ser classificada como qualquer 
outro produto digital. 

Case Based Pediatrics é um site com uma lista de 
casos de ensino para estudantes de medicina e 
residentes (Falagas, Karveli, and Panos 2007) 

Wiki 

Um site que pode ser abertamente 
editado por usuários finais. Utiliza 
crowd-sourcing como um método 
para melhorar e revisão do 
conteúdo. 

Um wiki para casos ortopédicos, que utiliza um placar 
para encorajar a participação (Ma et al. 2008) 

Fonte: Thoma et al (2014, não paginado), traduzido pelo autor. 

 

Os autores também demonstraram que os produtos digitais podem ser classificados 

de acordo com os tipos de atividades acadêmicas conforme descritos por Boyer (1990), 

traçando um paralelo entre como as atividades são realizadas de forma tradicional e como 

podem ser realizadas em ambientes digitais, conforme demonstrado no Quadro 3:  
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Quadro 3: Recursos de ensino e aprendizagem e suas práticas acadêmicas 

Tipos de recursos de ensino e aprendizagem 
Exemplos de práticas 
acadêmicas tradicionais 

Exemplos de práticas 
acadêmicas em 
ambientes digitais 

Recursos interativos Grupos pequenos 
Workshops 

Fórum de discussão 
online 
Rede social 
Wiki 

Recursos de estudo independentes Trabalhos acadêmicos 

E-mail  
Curso online 
Serious game 
Realidade virtual 
Aprendizagem baseada 
na web ou assistida por 
computador 

Recursos audiovisuais 
Apresentações 
Demonstração de 
habilidades 

Podcasts 
Podcasts em video 
Videos instrucionais 

Recursos Point-of-care Guidebooks 
Pocketbooks 

Aplicativos (‘apps’) 

  

Recursos escritos 
Textbook 
Periódicos impressos 
Jornalismo em medicina 

Online textbook 
Blog 
Periódico em acesso 
aberto 
Website 

 Fonte: Thoma et al (2014, não paginado), traduzido e adaptado pelo autor. 

Pode-se perceber, na literatura, que a emergência do termo ciência aberta e a 

multiplicidade de questões envolvidas e relacionadas ao seu uso, bem como a adoção do 

termo pelos autores, não costuma ser representativa de todas as possibilidades em relação ao 

conceito. Mas os textos tratam de problemáticas relacionadas a oportunidade de incorporação 

de novas ferramentas pelos pesquisadores. Da mesma forma que pelos profissionais da 

informação, que desenvolvem soluções para apoio ao processo de comunicação científica, 

seja em bibliotecas e/ou outras unidades de informação e, além destas, através de serviços de 

assessoria e consultoria informacionais. 
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4 O ENGAJAMENTO ACADÊMICO NA WEB ABERTA 

 

 Nos capítulos anteriores foi feito um reconhecimento do cenário digital e das 

expectativas do movimento para a ciência aberta em relação a incorporação da web aberta no 

fazer ciência. Também procurou-se identificar o ethos do fazer ciência, suas distintas 

tradições e saídas. 

 Neste capítulo, são caracterizados os termos relacionados ao problema da pesquisa 

empírica desta dissertação. Para tanto serão conceituados engajamento digital e realizado um 

paralelo com a gestão do conhecimento e a necessidade de uma governança que leve em 

consideração a incorporação das novas tecnologias. 

 

4.1 A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A COLABORAÇÃO 

 

A gestão do conhecimento (GC) é uma das temáticas que vêm sendo abordadas pela 

Ciência da Informação, que provê uma fundamentação teórica adequada à análise de como as 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) emergentes podem ser melhor adequadas 

para apoio aos processos de comunicação e colaboração buscando o compartilhamento e 

produção de novos conhecimentos. Nas últimas décadas, independente do surgimento de 

novas tendências e plataformas, e mesmo da internet, a GC vem se preocupando em 

estabelecer fundamentos para que as organizações possam implementar modelos de gestão 

para apoiar, desde o registro e a gestão de informações, à dinâmicas para a gestão do capital 

social nas organizações. 

Com o surgimento das tecnologias digitais, os principais atores envolvidos nos 

processos de mediação sócio-técnica da informação dedicaram-se, por exemplo, à 

portabilidade de conceitos e práticas para estes ambientes virtuais e digitais, sem 

necessariamente repensar se suas características não representariam a oportunidade de novas 

abordagens. Ou seja, periódicos impressos, transformaram-se em periódicos digitais e 

bibliotecas físicas, através de processos de digitalização, transformaram-se em bibliotecas 

digitais. 

É possível traçar um paralelo entre as correntes de pensamento da ciência aberta com 

a história da gestão do conhecimento, pois cada um destes campos do conhecimento voltou-

se, em algum momento de sua evolução, para a gestão do capital social, colaboração, e 

produção e compartilhamento de novos conhecimentos nas organizações. 
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A definição do que é conhecimento e a preocupação com a sua gestão e 

transferência, estão presentes em várias áreas como religião, filosofia, psicologia, economia e 

teoria de negócios. Mas como identificado por Wiig (1999) a disciplina da Gestão do 

Conhecimento, está relacionada com preocupações históricas, a partir do séc. XX, tais como a 

racionalização do trabalho (Taylor), à qualidade em gestão e o surgimento de teoria de gestão 

orientada para a eficiência, além de diversos campos como psicologia, ciência cognitivas, 

inteligência artificial, aprendizagem organizacional, e sua aplicabilidade nas organizações 

para a velocidade na aprendizagem e efetividade intelectual, orientadas para a 

competitividade organizacional. Tais preocupações levaram ao surgimento do próprio termo 

Gestão do Conhecimento e à incorporação de conhecimentos de diversas áreas e práticas, 

além do emprego de ferramentas e tecnologias, podendo desta forma, a GC ser analisada tanto 

sob o aspecto prático, como sistemas, ferramentas, processos, metodologias, como pelo 

aspecto teórico, preocupada com questões filosóficas, psicológicas, de avaliação, e definição 

de normas e critérios. 

Davenport e Prusak (1998) defendem que o conhecimento organizacional, além do 

conhecimento individual, é a capacidade que a organização tem de executar de forma 

coletiva, tarefas que as pessoas não conseguiriam fazer atuando de forma isolada.  
O conhecimento é uma mistura fluída da experiência condensada, valores, 
informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura 
para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem 
origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar 
embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, 
práticas e normas organizacionais. O conhecimento pode ser definido como a 
informação mais valiosa – a matéria- prima essencial de qualquer organização - e 
por movimentar-se rapidamente sem respeitar os limites físicos, é muito difícil de 
gerenciar. No entanto, é uma ferramenta estratégica de sobrevivência e crescimento 
organizacional que permite aumentar a competitividade e garantir a sobrevivência da 
organização. (DAVENPORT; PRUSAK,1998, p.6). 

 

Um exemplo de como a Gestão do Conhecimento se adapta a mudanças culturais e 

tecnológicas é como ela foi influenciada a partir da adoção do termo Web 2.0 por Tim O 

Reilly (2003), popularizado a partir de 2004, que designa uma segunda geração de 

comunidades e serviços, tendo como conceito a "Web como plataforma", envolvendo wikis, 

blogs, aplicativos baseados em folksonomia e redes sociais.  

Gurteen (2012) fez um estudo analisando o impacto da adoção de plataformas 

características da Web 2.0, na Gestão do Conhecimento com a adoção do termo Empresa 2.0, 

intitulando o fenômeno de Gestão do Conhecimento Social. Um dos problemas centrais 

identificando em sua análise é em relação à utilização de plataformas de Mídias Sociais por 
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colaboradores na organização, mas sem necessariamente representar um impacto positivo nos 

negócios. Ou seja, há uma adoção passiva das ferramentas, sem um adequado alinhamento 

com os processos organizacionais.  

Este problema também foi identificado por outros autores, como Yarmis (2008), da 

AMC Research, em um relatório publicado pelo Gartner (2008), que intitulou o problema de 

“The Kumbaya Zone”, caracterizado pelo uso das plataformas sociais pelas pessoas na 

organização, sem relacionar a sua utilização com os objetivos do negócio, como representado 

na Figura 7: 

 

Figura 7: The Kumbaya Zone  

 
Fonte: Yarmis (2008, não paginado), traduzido pelo autor. 

 

Em um artigo sobre o futuro da Gestão do Conhecimento Tuomi (2002) já estava 

prevendo uma orientação à questão da colaboração. Para o autor a Gestão do Conhecimento 

passou por três estágios, o primeiro voltado para a gestão da informação orientada à 

tecnologia da informação, o segundo orientado para a transferência de conhecimento tácito e 

um terceiro voltado para a criação de sentido e ação prática nos negócios a partir da utilização 
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de sistemas sociais. Deve ser ressaltada a importância desta previsão em um período em que o 

termo web 2.0 nem havia surgido e quando as mídias e redes sociais ainda engatinhavam. 

Mas os próprios termos web 2.0 e enterprise 2.0 também foram deixando de ser 

adotados, evidenciando que a própria dinâmica das redes sociais gerou uma cultura 

relacionada à gestão, em que conceitos são criados para representar tendências e 

comportamentos, passando por denominações comerciais. Conforme apresentado nas Figuras 

8 e 9: 

 

Figura 8: Pesquisa com o termo web 2.0 

 
Fonte: Google Trends em 14 de janeiro de 2015  

 

 

Figura 9: Pesquisa com o termo enterprise 2.0 

 
Fonte: Google Trends em 14 de janeiro de 2015  

 

As problemáticas emergentes da gestão do conhecimento transcendem a questão da 

web e do uso de computadores, e passam pela adoção em massa de dispositivos móveis,  

como smartphones e tablets, pelos colaboradores das organizações, o que tem sido chamado 

de consumerização da tecnologia da informação, como visto na seção 2.3, reforçando cada 

vez mais o fato de que não é apenas uma questão de adoção de padrões tecnológicas que se 

transformam em um período de tempo relativamente muito curto, em comparação ao que 
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ocorria em gestão das décadas de 1970, 1980 e 1990 em relação ao uso de tecnologias da 

informação. O que realmente permanece é a preocupação com a cultura organizacional e a 

necessidade latente de se repensar os modelos de governança e gestão de pessoas para 

possibilitar que as ferramentas que estão sendo adotadas muitas vezes por iniciativas pessoais, 

independente do que é oferecido como soluções tecnológicas pelas organizações, possam ser 

melhor aproveitadas pelo negócio. 

Nonaka e Takeuchi, 1997, p. 79, afirmam que a criação do conhecimento 

organizacional é “uma interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito”  

Na visão atual da gestão do conhecimento, vem sendo adotada a corrente sócio-

construtivista, entendendo-se que a produção de conhecimento ocorre por meio das interações 

sociais, visando à aprendizagem organizacional. 

Conforme Dalkir (2013, p. 21) o construtivismo social propõe que o significado, é 

criado por meio da interação dos indivíduos. Tal visão tem base na teoria de autores como o 

psicólogo Vygotsky, para quem a interação social tem importante papel no desenvolvimento 

do conhecimento e do aprendizado. Dalkir observa ainda que, “A aprendizagem por meio da 

prática também é o cerne do compartilhamento e da gestão do conhecimento”.  

E Cianconi (2013, p. 118), citando Lave e Wenger (1991) apud Dalkir (2011, p. 147), 

comenta que “ a perspectiva social do conhecimento vê o conhecimento dependente do 

contexto, não podendo ser totalmente separado dos `conhecedores`”. 

O Quadro 4, a seguir, busca sintetizar, de forma simplificada, a evolução e as fases 

da gestão do conhecimento a partir de pontos em comum encontrados na literatura e análise 

de artigos de especialistas que buscaram compreender os impactos desta web emergente nas 

práticas da gestão do conhecimento:  

 
Quadro 4: Evolução da Gestão do Conhecimento 

Conhecimento 
Antecedentes 

(gestão da 
informação) 

Primeira fase Segunda fase Fase atual 

Onde encontra Artefatos Artefatos Indivíduos Redes Sociais 

De que tipo 
Explícito 

(documentos) 
Explícito 

(inteligência 
artificial) 

Tácito 
(pessoas) 

Tácito e Explícito 

Implicações 
Criar infraestrutura 

para capturar, 
coletar, tratar e 

reutilizar 

Inferência e uso de 
informações para 

apoiar a tomada de 
decisão 

Foco no 
compartilhamento e 

transferência de 
conhecimentos entre 

Foco na colaboração 
orientada para a inovação e 

ação e solução de 
problemas com base em 
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informação as pessoas melhor entendimento da 
base cultural e  

novas realidades e práticas 
sociais 

Fonte: O autor, baseado em: Anklam (2010); Bettencourt; Cianconi (2013); Tuomi (2002);  

 

Não apenas as práticas em gestão do conhecimento estão orientadas para o 

compartilhamento e a colaboração, mas as condições sociais, econômicas e tecnológicas, 

relacionadas ao capital social e à incorporação de novas tecnologias, estão favorecendo um 

discurso que vem sendo introduzido em outras esferas de conhecimento e pesquisa, como no 

caso da ciência aberta. 

Colaborar vem do latim collaborare que significa, segundo o dicionário Michaellis 

“1 Trabalhar em comum com outrem na mesma obra. 2 Concorrer, cooperar para a realização 

de qualquer coisa.”  

O Business Dictionary (s.d.) define colaboração de duas formas, “1. Geral: Acordo 

de cooperação em que duas ou mais partes (que podem ou não ter qualquer relacionamento 

anterior) trabalham em conjunto para cumprir um objetivo em comum. 2. Gestão do 

Conhecimento (GC): Colaboração é um método efetivo de transferência de know how entre 

indivíduos, através da criação e sustentação de vantagem competitiva.  

Pode-se perceber que os termos cooperação e colaboração aparecem como 

sinônimos. No entanto segundo diversos autores, existe uma distinção clara entre cooperação 

e colaboração. De acordo com Dillenbourg (1999, p. 8): “Na cooperação, os parceiros 

repartem o trabalho, resolvem as subtarefas individualmente e então juntam os resultados 

parciais em um resultado final. Em colaboração, os parceiros fazem o trabalho 'juntos'”. 

Compartilhamento e colaboração são conceitos que se relacionam da seguinte forma: 

o compartilhamento está ligado à vontade ou desejo de doar, dividir, ajudar, auxiliar; já a 

colaboração pode ser entendida como um ato conjunto, visando atingir objetivos comuns 

(ALVES; BARBOSA, 2010). 

Schrange (2005) define colaboração como “um processo de criação de valor que as 

nossas estruturas tradicionais de comunicação e trabalho em equipe não consegue alcançar”, 

associando a colaboração com a necessidade de um processo e um propósito para que esta 

crie valor.  

Rosen (2009) no livro The Culture of Collaboration, a define como “O trabalho em 

conjunto para criação de valor enquanto compartilha-se um ambiente virtual ou físico.”. Ou 
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seja, as pessoas não precisam necessariamente estar alocadas em um mesmo ambiente para 

colaborar, basta utilizar tecnologias que permitam a colaboração remota.  

Solla Price e Beaver, utilizam o termo colaboração, em 1966, no artigo intitulado 

“Collaboration in an Invisible College” onde traz alguns dados para comprovar a hipótese de 

de que a colaboração faz parte da história do desenvolvimento das pesquisas no meio 

científico e acadêmico, sua ação é social e os resultados dos avanços alcançados são 

reaplicados na sociedade:  
As pessoas em um grupo mantêm contato constante com todos que estão 
materialmente contribuindo com o seu objeto de pesquisa, não apenas em escala 
nacional, mas também incluindo todos os outros países em que a sua especialização 
e forte. Este grupo de pessoas encontram-se em eventos especializados (geralmente 
ocorrendo em lugares agradáveis) para compartilhar informação entre um centro de 
pesquisa e outro, circulando preprints e reprintes entre si, então colaborando com a 
pesquisa.[2] (SOLLA PRICE; BEAVER, 1966, p. 1011) 
 

Pesquisas que buscam compreender as motivações e amplitude desse relacionamento 

colaborativo no meio científico envolvem diferentes áreas do conhecimento (ciência da 

informação, sociologia, sociologia da ciência, filosofia, psicologia, ciência da computação e 

informática) e despertam interesse mundial. (STUMP e VANZ, 2010). 

 

4.2 A PIRÂMIDE DO ENGAJAMENTO DIGITAL 

 
A pirâmide do engajamento digital é um instrumento utilizado para avaliar os 

comportamentos relacionados às ações de observação, compartilhamento, comentários, 

produção e curadoria de conteúdos em ambientes digitais.  

Para Li (2010) a utilização da pirâmide de engajamento é importante devido à 

possibilidade de analisar distintas ações em ambientes digitais, conforme a Figura 10: 
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Figura 10: Pirâmide do engajamento 

 
 Fonte: Li (2010), traduzido e adaptado pelo autor. 
 

  A base da pirâmide representa a ação de observar e a maioria do comportamento na 

web é de observação. Existe uma regra de 90-9-1 baseada em um estudo de Nielsen (2006) 

em que o comportamento dos usuários na web é 90% observação, 9% contribuição e 1% 

criação. Fazendo um paralelo com a pirâmide do engajamento os 9% de contribuição são 

relacionados às ações de compartilhamento e comentários e o 1% de criação é relacionado aa 

ação de produção e curadoria.  

  O segundo nível da pirâmide é o compartilhamento. O exercício de compartilhar 

antecede o surgimento da Web. Faz parte de uma motivação inerente ao ser humano, 

independente da cultura atual, que deve ser entendida dentro de um panorama mais amplo. “A 

motivação para compartilhar é determinante; a tecnologia é apenas o facilitador.” (SHIRKY, 

2011, p. 75). Compartilhar é um termo central na web social representa tanto o ato de 

utilização da web para o compartilhamento de conteúdos próprios, quanto o compartilhamento 

de conteúdos publicados pela rede de contatos em plataformas sociais, tal como a função de 

compartilhar no Facebook e no YouTube, RT no Twitter, reblogar no Tumblr, dentre uma 

série de recursos que cumprem o mesmo objetivo de compartilhamento tanto dentro da 

própria plataforma de rede social, quanto para outras, de acordo com as funcionalidades de 

cada uma.  

  O "comentário" é a participação direta a partir do que foi compartilhado. Trata-se 

de uma forma de participação, seja para questionar, concordar ou discordar das ideias ou 
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opiniões presentes no conteúdo compartilhado - seja do próprio autor do compartilhamento ou 

não. O ato de escrever comentários é uma das três premissas básicas de uma plataforma de 

rede social (Boyd, 2007). 

  O próximo nível da pirâmide refere-se à ação de produção de conteúdo. Produção 

esta que é a criação própria e publicação em plataformas digitais, seja em sites pessoais ou de 

redes sociais. Os conteúdos estão associados à identidade do autor. Por exemplo, em blogs e 

páginas pessoais, estes conteúdos estão relacionados à proposta do site. O grande diferencial 

em relação à web social (web 2.0) é que tradicionalmente os conteúdos que estavam 

associados a grandes veículos de comunicação, passaram a estar vinculados cada vez mais à 

identidade do criador e à facilidade de uso de recursos para o compartilhamento das 

informações.  

  O último nível da pirâmide refere-se à curadoria. Segundo o dicionário Michaelis  

(2014) curador é o "Indivíduo encarregado judicialmente de administrar ou fiscalizar bens ou 

interesses de outrem." Esta definição está diretamente relacionada a visão tradicional do fazer 

do curador em museus e exposições de arte. No entanto, pesquisando sobre o conceito 

curadoria digital, percebe-se que além de uma definição pragmática orientada para o ato de 

absorver, filtrar, atribuir valor e entregar uma informação valiosa e precisa, existem distinções 

- não esgotadas neste texto - em relação a esta proposta de valor, ligadas a práticas de campos 

profissionais distintos, conforme exemplo de Caruso (2013): 

  - Nas comunicações, mais especificamente no jornalismo, a curadoria está atrelada à 

investigação de um tema de caráter noticioso. Ou seja, curadoria digital como administração 

da grande massa de informações publicadas a cada instante na internet. Realizada através de 

filtros humanos, quer dizer, através do acompanhamento de conteúdos publicados e 

replicados (endossados) por pessoas de confiança e/ou respeito. 

  - Para a biblioteconomia, o curador digital atua com maior ênfase com a 

classificação, indexação e organização de conteúdos com maior ênfase na preservação  

documental, utilizando principalmente repositórios digitais. 

  - Na Educação a curadoria digital tem sido abordada com ênfase na necessidade de 

estimular a aprendizagem informal e em rede como um processo ao longo da vida. Como o 

processo de selecionar conteúdos digitais relevantes para apreensão de um determinado 

assunto e/ou problema profissional.  

  - Para o marketing, a curadoria digital busca a geração de conteúdo para o aumento 

de audiência em relação a um determinado produto e/ou serviço a ser comercializado.  
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  Cada uma destas ações na web tem sido constantemente estudada e monitorada por 

diversas agências de comunicação, um exemplo é a pesquisa apresentada no Quadro 5, a 

seguir, da Globalwebindex (2009): 

 

Quadro 5: Porcentagem de ações de engajamento digital na web, por país 

PERCENTAGEM 
ONLINE USA UK COREA DO 

SUL BRASIL 

CURADORIA 1 porcento 1 porcento 1 porcento 1 porcento 

PRODUZINDO 24 porcento 19 porcento 53 porcento 47 porcento 

COMENTANDO 36 porcento 32 porcento 74 porcento 53 porcento 

COMPARTILHANDO 61 porcento 58 porcento 63 porcento 76 porcento 

OBSERVANDO 80 porcento 77 porcento 91 porcento 90 porcento 

Fonte: TrendStream Global Index Wave 1, Jul 2009. 

 

  Para melhor compreender como pesquisadores acadêmicos realizam o engajamento 

digital foi elaborada uma adaptação da pirâmide do engajamento, transpondo as suas fazes 

para a realidade acadêmica, conforme representação na versão da pirâmide na Figura 11 a 

seguir: 

 

Figura 11: A pirâmide de maturidade do engajamento digital dos pesquisadores 

  
 
Fonte: O autor (criado a partir da pirâmide do engajamento digital de LI (2010)). 
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 O diferencial em relação à pirâmide original está na inclusão do item relativo a 

"disseminação da informação" e à omissão do item "comentando", devido ao fato de que o 

engajamento digital dos pesquisadores, foi analisado na presente pesquisa a partir dos seus 

próprios sites pessoais - e não na forma que estes comentam em sites de outros pesquisadores.  

 Também levou-se em consideração os níveis da pirâmide como níveis de maturidade 

do engajamento acadêmico no decorrer da análise. Pois cada uma das ações é possível a partir 

das ações abaixo na pirâmide. Por exemplo, o compartilhamento de conteúdo é visto como 

uma das formas de disseminação da informação, enquanto a produção de conteúdo é referente 

ao conteúdo acadêmico produzido pelos pesquisadores.  

 O Quadro 6, a seguir, descreve os critérios do engajamento digital dos pesquisadores 

em seus sites pessoais: 

 

Quadro 6: Ações de engajamento digital realizadas por pesquisadores em sites pessoais 

CRITÉRIO PESQUISADOR 

CURADORIA 

 
Realiza as atividades abaixo selecionando a produção de determinada área 

do conhecimento - e não apenas a sua produção acadêmica. 
 

PRODUZINDO 
 

Slides, videos e posts no blog. 
 

 
COMPARTILHANDO 

 
Artigos acadêmicos, relatórios técnicos, livros. 

DISSEMINANDO 
 

Referências, aulas, cursos, eventos, prêmios, projetos de pesquisa. 
 

Fonte: O autor (criado para a pesquisa) 

  

 A disseminação da informação é o critério de base para os outros níveis da pirâmide do 

engajamento. A disseminação nesta pesquisa esta orientada para a descrição da produção 

acadêmica tanto nos sites pessoais dos pesquisadores, quanto em sites dos departamentos de 

pesquisa. Mas os outros níveis de maturidade do engajamento digital, também podem ser 

percebidos como outros tipos de ações de disseminação da informação. 

 Este quadro foi utilizado como referência para o desenvolvimento do formulário de 

análise dos sites de pesquisadores, para a primeira parte da pesquisa empírica que visa cumprir 

o item 2 dos objetivos específicos da pesquisa. 
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5 METODOLOGIA 
 
 Esta é uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório.  

 Os procedimentos metodológicos utilizados tiveram início com uma revisão da 

literatura sobre temas como ciência aberta, gestão do conhecimento, colaboração, web aberta, 

incluindo publicações científicas e bases de dados, mas também blogs e outras mídias sociais, 

devido à escassez de publicações a respeito do uso da web aberta, tal como considerado neste 

estudo. 

 Para identificar a produção acadêmica relacionada à ciência aberta e engajamento 

digital, foram utilizadas publicações como ARIST, e bases de dados como, Scopus, Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), LISA, Web of Science, E-LIS, BRAPCI, 

entre outras. 

 No entanto, devido à emergência do termo ciência aberta, e por tratar-se de um 

movimento com correntes de pensamento distintas, representadas principalmente pelo uso de 

plataformas de mídias sociais, foi realizado um monitoramento de conteúdo compartilhado nas 

mídias sociais utilizando ferramentas específicas para curadoria de conteúdo como descritos a 

seguir: 

 O Zite é uma aplicação para dispositivos móveis que realiza uma pesquisa automática 

utilizando um algorítimo para recuperar conteúdos compartilhados na web sobre determinados 

assuntos, registrando suas palavras-chave no aplicativo. Neste caso foram utilizados os termos 

Open Science, Open Access, Science Commons, Scholarship, para identificar conteúdos e 

discussões emergentes relacionadas ao problema de pesquisa. O Nuzzel é uma aplicação para 

dispositivos móveis que recupera e identifica os artigos compartilhados pelos amigos e amigos 

de amigos nas redes sociais como Twitter e Facebook. Seguindo pesquisadores com publicações 

relacionadas ao tema da pesquisa é possível acompanhar seus compartilhamentos e o que tem 

sido compartilhado em suas redes de contatos. Para organizar o volume de publicações 

recuperadas em mídias sociais sobre o tema foi utilizada a aplicação Evernote, que permite criar 

uma anotação sob a forma de um caderno para compilação de conteúdos sobre determinado 

propósito de pesquisa e a organização e recuperação destes por palavras-chave.  

 A segunda fase da pesquisa, foi uma pesquisa empírica baseada em uma amostra não 

probabilística intencional, composta de pesquisadores acadêmicos que utilizam a web aberta 

para compartilhar informações. 

 A partir da revisão de literatura, foi construído um modelo de maturidade para análise 

do engajamento digital dos pesquisadores de diferentes universidades no exterior e no Brasil, 
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através dos sites pessoais. Em seguida foi construído o Formulário de Engajamento (Apêndice 

1) para avaliação dos sites dos pesquisadores a partir deste modelo de maturidade. Além da 

avaliação do engajamento digital pelos pesquisadores, considerou-se no questionário inserir 

questões específicas dos critérios da ciência aberta, como o uso de plataformas da web aberta. 

 Os critérios para análise que fazem parte do Formulário de Engajamento, de acordo 

com cada um dos níveis da Pirâmide do Engajamento adaptada para a realidade acadêmica são 

descritos a seguir, no Quadro 7:  

 

Quadro 7: Critérios de Análise da Pirâmide do Engajamento Acadêmico 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO 

CURADORIA 
Realiza as atividades abaixo selecionando a produção de determinada área 

do conhecimento - e não apenas a sua produção acadêmica. 
 

PRODUZINDO Apresentações, videos, posts no blog. 

COMPARTILHANDO Artigos acadêmicos, relatórios técnicos, metadados de pesquisa, livros. 
 

DISSEMINANDO 
 

Referências, aulas, cursos, eventos, prêmios, projetos de pesquisa. 
 

Fonte: o autor 

 

 Foram definidos critérios específicos para análise de requisitos da ciência aberta 

relacionados ao conceito de abertura (openness) conforme visto no capítulo 2.1, e apresentados 

no Quadro 8, a seguir:  

 

Quadro 8: Critérios relacionados ao conceito de abertura (openness) 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO 

CONTEÚDO ABERTO O pesquisador utiliza o site pessoal para publicar conteúdo em padrões 
abertos sob a licença creative commons11 identificada no próprio site. 

SOFTWARE ABERTO O pesquisador utiliza software aberto para publicação do site. 

Fonte: o autor 
                                                
11 Creative Commons é uma organização não governamental sem fins lucrativos localizada na California, 
voltada a expandir a quantidade de obras criativas disponíveis, através de suas licenças que permitem a cópia e 
compartilhamento com menos restrições do que o tradicional “todos direitos reservados”. 
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 Também foram definidos critérios relacionados a governança da tecnologia da 

informação em relação à utilização de domínio institucional, domínio externo (compartilhado) 

ou domínio privado para a criação do site pessoal dos pesquisadores. O tipo de domínio 

relaciona-se automaticamente a questões de responsabilidade sobre a publicação dos 

pesquisadores nos ambientes digitais. Tais critérios são apresentados no Quadro 9: 

 

Quadro 9: Critérios relacionados ao domínio 
CRITÉRIO DESCRIÇÃO 

INSTITUCIONAL 
O pesquisador utiliza alguma plataforma hospedada dentro da própria 

universidade para criação do site pessoal. (ex: .edu) 
 

SUBDOMÍNIO (EXTERNO) 
Pesquisador utiliza algum serviço na web de empresa privada para criação 

do seu site pessoal (exemplo: .wordpress) 
 

PRÓPRIO Pesquisador utiliza um endereço próprio para criação do site pessoal 
(exemplo: nomedopesquisador.com) 

Fonte: o autor 

 

 Para seleção dos sites dos pesquisadores a serem analisados também foi necessário 

estabelecer alguns critérios para corte. Foram definidas duas universidades estrangeiras e duas 

universidades nacionais. Para seleção das universidades estrangeiras optou-se por utilizar o 

ranking da Times Higher Education12, que identifica as 100 melhores universidades do mundo 

de acordo com a sua reputação. Desta listagem optou-se por selecionar uma dos EUA (Harvard) 

e outra da Inglaterra (Cambridge). Para seleção das universidades nacionais, optou-se por 

utilizar a terceira edição do RUF (Ranking Universitário da Folha de São Paulo), selecionando, 

dentre as 5 maiores colocadas, a USP e a UFRJ.  

 Para identificar os sites dos pesquisadores foi realizada uma busca pelo sites das 

universidades, e a partir dos sites dos departamentos de pesquisa, buscando recuperar sites 

oficialmente divulgados pelas respectivas instituições acadêmicas.  

 Em seguida, buscou-se identificar dois sites representativos de cada área do 

conhecimento de acordo com a tabela de Áreas de Avaliação da Capes13, escolhendo 

arbitrariamente os 2 primeiros sites encontrados em cada uma das 4 universidades selecionadas 

de acordo com a distribuição no Quadro 10, seguir:   

                                                
12 Ranking da Times Higher Education: http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/mar/06/worlds-top-
100-universities-2014-reputations-ranked-times-higher-education 
13 http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao 
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Quadro 10: Planejamento da busca pelos sites para análise 

 
Dois sites em cada área do conhecimento das universidades de Harvard, Cambridge, USP e UFRJ 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO QUANTIDADE DE SITES 

CIÊNCIAS DA VIDA 
Ciências Agrárias 
Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 

24 

 
CIÊNCIAS EXATAS, TECNOLÓGICAS E 
MULTIDISCIPLINAR 
Ciências Exatas e da Terra 
Engenharias 
Multidisciplinar 
 

24 

 
HUMANIDADES 
Ciências Humanas 
Ciências Sociais Aplicadas 
Linguística, Letras, Artes 
 

40 

 

 

TOTAL: 88 

 

Fonte: o autor 

 

 Para a terceira fase da pesquisa foi criado o Questionário de Colaboração (Apêndice 2) 

direcionado para os pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa, identificados a partir de 

seus sites pessoais. O objetivo deste questionário é identificar se ocorre e como ocorre a 

colaboração entre pesquisadores e pesquisadores e profissionais de apoio para a pesquisa. As 

questões foram construídas de forma assertiva conforme a Escala de Likert. 

 Para apoiar a coleta de dados foi criado um site na internet utilizando uma plataforma 

em acesso aberto acessível no endereço www.openscience.me. O site foi publicado em 

português em inglês, para prover aberto acesso às informações sobre os objetivos da pesquisa.  

 Neste endereço foi utilizada uma ferramenta licenciada pelo autor intitulada Gravity 

Forms14 para construção do formulário para avaliação do site dos pesquisadores e para a 

elaboração do questionário para envio aos pesquisadores, de forma a realizar a coleta de dados 

para a pesquisa empírica. 

                                                
14 Gravity Forms é um aplicativo que permite a criação de formulários digitais para coleta de dados e possuí um 
ad on específico para a geração automática de gráficos dos resultados da pesquisa. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
  
 Durante a pesquisa empírica foram identificados um total de 62 (sessenta e dois) 

pesquisadores e seus respectivos sites distribuídos entre as três grandes áreas definidas pela 

Capes (Ciências da Vida; Ciências Exatas, Tecnológicas, Multidisciplinar e Humanidades) e 

analisados de acordo com os critérios de análise das ações de engajamento, conforme 

definidos na metodologia e análise no item 6.1. 

 Para os 62 (sessenta e dois) pesquisadores identificados foi enviado um e-mail 

solicitando que respondessem ao questionário sobre suas ações de colaboração, com link para 

o questionário online. Foram obtidas respostas de 6,45% (04 quatro) dos pesquisadores apesar 

do e-mail ter sido enviado 03 (três) vezes. Por meio do Mailchimp15, verificou-se que 30% 

(19 pesquisadores internacionais16) abriram a mensagem, sendo que 4,85% (3 pesquisadores) 

da universidade de Cambridge responderam ao questionário. Da universidade de Harvard não 

foi obtida nenhuma resposta. 9,75% (6 pesquisadores nacionais) abriram a mensagem, sendo 

que 1,61% (1 pesquisador nacional) da UFRJ respondeu a mensagem. Da USP não foi obtida 

nenhuma resposta. 

 Importante ressaltar que mesmo que sites pessoais de pesquisadores não tenham sido 

identificados nas buscas pelos diretórios acadêmicos, não significa que uma série de 

pesquisadores não possua sites pessoais, mas sim que, estes sites não são divulgados 

oficialmente por suas respectivas instituições de pesquisa.  

 Como critério de pesquisa estabeleceu-se que seriam identificadas fontes de 

informação acadêmicas oficiais, ou seja, as que formalmente são vinculadas e divulgadas 

pelos sites institucionais. Foram propositalmente desconsiderados, pela necessidade de 

recortar a pesquisa, uma série de iniciativas individuais dos pesquisadores para a construção 

de seus sites pessoais. 

 

                                                
15 O mailchimp.com é um serviço para criação e envio de newsletters que permite o monitoramento do 
recebimento e clicks nos e-mails. 
16 Estão sendo denominados “pesquisadores internacionais” aqueles encontrados em sites de universidades 
estrangeiras, não importa seu país de origem. 
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6.1 ANÁLISE DOS SITES DOS PESQUISADORES 
 
 
 A análise dos 62 (sessenta e dois) sites de pesquisadores identificados foi realizada 

em três etapas distribuídas nas três subseções a seguir. 

 Na primeira etapa foi realizada uma análise quantitativa, identificando a distribuição 

dos sites de pesquisadores que foram encontrados para análise, de acordo com cada um dos 

Colégios, Grandes Áreas e Áreas de Pesquisa acadêmica da tabela das Áreas de Avaliação da 

Capes17.  

  Na segunda etapa foi feita uma análise tanto dos sites institucionais, quanto dos sites 

dos pesquisadores encontrados a partir dos sites institucionais, de acordo com os critérios de 

abertura (openness) e governança de tecnologia da informação. Identificando se são adotados 

padrões tanto de conteúdo aberto, quanto de software aberto. Além da identificação 

relacionada a governança da tecnologia da informação, se os domínios dos sites dos 

pesquisadores são institucionais, se utilizam algum serviço de instituição privada externo às 

suas universidades, ou se possuem um domínio próprio característico da utilização da 

assinatura de algum serviço de hospedagem externo. 

 Na terceira etapa foi realizada a análise do nível de engajamento dos sites 

identificados. Procurando desta forma identificar as ações dos pesquisadores acadêmicos na 

web.  Identificando comparativamente se dentro dos três Colégios de pesquisa de acordo com 

o critério da Capes, existem diferenças significativas no nível de engajamento. Por exemplo, 

no Colégio de Humanidades as ações de produção e compartilhamento são mais evidentes do 

que no Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar e Ciências da Vida.  

 

6.1.1 Distribuição dos Sites para Análise 
 

 Em relação à origem dos 62 sites de pesquisadores encontrados: 75,8% (47 sites) são 

internacionais, enquanto 24,2% (15 sites) são nacionais; Conforme o gráfico 1, a seguir: 

 

Gráfico 1: Origem 

 

                                                
17 http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao 
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 Em Harvard foram encontrados 25 sites (40,32%), enquanto Cambridge teve 22 sites 

(35,48%) do total de 62 sites de pesquisadores encontrados e analisados; Conforme o gráfico 

2, a seguir: 

 

Gráfico 2: Universidades Internacionais 

 
 

  Importante observar que não existe diferença significativa na quantidade de sites 

encontrados em Harvard e Cambridge. Em ambas os sites dos departamentos de pesquisa de 

ambas as universidades era possível navegar e identificar com facilidade informações sobre 

seu corpo docente, e quais destes possuem sites pessoais ou não. 

 Na USP foram encontrados 8 sites (12,91%), enquanto que na UFRJ foram 

identificados 7 sites (11,29%) que foram analisados; Conforme o gráfico 3, a seguir: 

 

Gráfico 3: Universidades Nacionais 

 
 

 Os 62 sites estão distribuídos de acordo com os denominados Colégios segundo a 

tabela das Áreas de Avaliação da Capes18 da seguinte forma, 40,33% (25 sites) do Colégio de 

Humanidades, 38,70% (24 sites) do Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e 

Multidisciplinar, 20,97% (13 sites) do Colégio de Ciências da Vida;  Conforme o gráfico 4, a 

seguir: 

 

 

 

 

 
                                                
18 http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao 
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Gráfico 4: Colégios de Pesquisa 

 

 
 

 Vinculado ao Colégio de Ciências da Vida, foram identificados sites na Grande Área 

de Ciências Biológicas representando 14,52% (9 sites) do total de sites encontrados, enquanto 

que os sites na Grande Área de Ciências da Saúde representam 6,45% (4 sites); Conforme o 

gráfico 5, a seguir: 

  

Gráfico 5: Colégio de Ciências da Vida 

 

 
 

 Todos os 9 sites (14,52%) encontrados dentro da Grande Área de Ciências Biológicas 

encontrados foram da área de Morfologia/ Fisiologia / Bioquímica / Biofísica / Farmacologia 

conforme o gráfico 6, a seguir: 

 

Gráfico 6: Grande Área de Ciências Biológicas 
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 Todos os 4 sites (6,45%) encontrados dentro da Grande Área de Ciências da Saúde 

foram da área de Medicina conforme o gráfico 7, a seguir: 

 

Gráfico 7: Grande Área de Ciências da Saúde 

 
 

 Dentro do Colégio de Ciências Exatas e da Terra, Tecnológicas e Multidisciplinar 

foram identificados 24 sites (38,70%). Todos dentro da Grande Área de Ciências Exatas e da 

Terra conforme o gráfico 8, a seguir: 

 

Gráfico 8: Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar 

 
 

 Dos 24 sites (38,70%) sites analisados da Grande Área de Ciências Exatas e da Terra 

foram identificados, 9 sites (14,52%) da área de Matemática, 8 sites (12,91%) da área de Física, 

7 sites (11,29%) da área de Ciência da Computação,  conforme o gráfico 9, a seguir: 
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 Gráfico 9: Área de Ciências Exatas e da Terra 

 
 

 Os sites analisados da Escola de Humanidades representam 40,32% (25 sites) do 

total. Distribuídos em 17,74% (11 sites) da Grande Área de Ciências Humanas, 12,91% (8 

sites) sites da Grande Área de Ciências Sociais Aplicadas, 9,67% (6 sites) sites da Grande 

Área de Linguística, Letras e Artes; Conforme o gráfico 10, a seguir: 

 

Gráfico 10: Colégio de Humanidades 

 
 

 Dos 11 sites (17,74%) analisados da Grande Área de Ciências Humanas foram 

identificados 7 sites (11,29%) de área de Educação e 4 sites (6,45%) da área de Filosofia; 

Segundo o gráfico 11, a seguir: 
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Gráfico 11: Grande Área de Ciências Humanas 

 
 

 Dos 8 sites (12,91%) analisados da Grande Área de Ciências Sociais Aplicadas, foram 

identificados 4 sites (6,45%) de área de Direito e 4 sites (6,45%) da área de Economia; Segundo 

o gráfico 12, a seguir: 

 

Gráfico 12: Grande Área de Ciências Sociais Aplicadas 

 
 Os 6 sites (9,67%) analisados da Grande Área de Linguística, Letras e Artes, foram da 

área de Letras e Linguística, seguindo o gráfico 13, a seguir: 

 

 

 



68 

Gráfico 13: Grande Área de Linguística, Letras e Artes 

 
 

 A distribuição consolidada dos 62 sites (100%) de pesquisadores identificados de 

acordo as áreas e colégios do conhecimento pode ser consultada no Quadro 11 a seguir: 

 

Quadro 11 - Distribuição dos sites por Áreas e Colégios de Pesquisa 

ÁREA                  Nº DE SITES PERCENTAGEM 

Bioquímica/Biofísica/Farmacologia  9 sites 14,52% 

Medicina 4 sites 6,45% 

COLÉGIO CIÊNCIAS DA VIDA 13 sites 20,97% 

Física 8 sites 12,91% 

Ciência da Computação 7 sites 11,29% 

Matemática 9 sites 14,52% 

COLÉGIO CIÊNCIAS EXATAS 24 sites 38,70% 

Educação 7 sites 11,29% 

Filosofia 4 sites 6,45% 

Direito 4 sites 6,45% 

Economia 4 sites 6,45% 

Letras / Linguística 6 sites 9,67% 

COLÉGIO HUMANIDADES 25 sites 40,33% 

TOTAL 62 sites 100% 

 

 Nas universidades estrangeiras (Cambridge e Harvard) foi possível identificar sites 

de pesquisadores em todas as áreas do conhecimento pré-selecionadas. Sendo 19,35% (12 

sites) do Colégio de Ciências da Vida, 19,35% (12 sites) do Colégio de Ciências Exatas e 

37,09% do Colégio de Humanidades. 
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 Nas universidades nacionais (UFRJ e USP) foram identificados sites de 

pesquisadores na seguinte distribuição, 19,35% (12 sites) no Colégio de Ciências Exatas, 

3,22% (2 sites) no Colégio de Humanidades e 1,61% (1 site) no Colégio de Ciências da Vida.  

 Nas universidades nacionais analisadas é mais evidente a existência de sites de 

pesquisadores no Colégio de Ciências Exatas, enquanto que nas universidades estrangeiras 

analisadas é mais expressiva a quantidade de sites no colégio de Humanidades.  

 A existência de mais sites identificados na área de exatas no Brasil, em comparação a 

de Humanidades em sites internacionais pode ser devido a característica de pesquisadores do 

Colégio de Exatas no Brasil se apropriarem das tecnologias para a construção dos seus 

respectivos sites pessoais. Enquanto que em universidades estrangeiras, a oferta de serviços 

de apoio aos pesquisadores é mais evidente, devido à variedade de soluções distintas 

encontradas para a plataforma de seus sites pessoais. O Quadro 12 mostra os sites analisados, 

conforme a categorização por áreas de pesquisa e universidade. 

 

Quadro 12: Distribuição dos sites por Áreas de Pesquisa e Universidades 

ÁREA                  SITES CAMBRIDGE HARVARD UFRJ USP 

Bioquímica/Biofísica/Farm

acologia 
9 4 4 0 1 

Medicina 4 2 2 0 0 

CIÊNCIAS DA VIDA 13 6 6 0 1 

Física 8 2 2 2 2 

Ciência da Computação 7 2 2 2 1 

Matemática 9 2 2 2 3 

CIÊNCIAS EXATAS 24 6 6 6 6 

Educação 7 2 5 0 0 

Filosofia 4 2 2 0 0 

Direito 4 2 2 0 0 

Economia 4 2 2 0 0 

Letras / Linguística 6 2 2 1 1 

HUMANIDADES 25 10 12 0 1 

TOTAL 62 22 24 7 8 
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 Em Harvard e Cambridge foi identificada a quantidade de sites, de acordo com o 

planejado e informado na metodologia. Já na UFRJ e USP não foram identificados os sites 

previstos no planejamento, que considerava identificar um total de 88 sites de pesquisadores 

de universidades estrangeiras e nacionais.  

 Sobressai-se o número de sites de pesquisadores de universidades estrangeiras 

atendendo aos critérios da pesquisa. Em ambas as universidades estrangeiras analisadas 

(Harvard e Cambridge) existe uma preocupação em apresentar informações sobre os 

pesquisadores. Mesmo nos sites institucionais em que não foram encontradas ligações para os 

sites pessoais de pesquisadores, é possível encontrar informações sobre os mesmos publicados 

na maioria dos sites dos departamentos de pesquisa.  No caso do Brasil, é importante 

considerar que a Plataforma Lattes, mantida pelo CNPq,  traz informações bastante completas 

sobre os pesquisadores. Desta forma, os sites das universidades brasileiras costumam ter um 

link para a página do pesquisador no Lattes, substituindo detalhes a seu respeito de sua 

produção. 

 As diferenças na quantidade de sites encontrados nas universidades estrangeiras em 

relação às universidades nacionais, pode estar relacionado à utilização da plataforma Lattes 

como recurso oficial para a disseminação das informações acadêmicas - enquanto que nas 

universidades estrangeiras analisadas, cabe a cada departamento de pesquisa investir em tais 

recursos para a disseminação da informação. 

 

6.1.2 Análise de Critérios de Abertura e Domínio de Acesso aos Sites 
   

 Os critérios de abertura e domínio estão relacionados à governança das tecnologias 

da informação e comunicação (TIC). A partir destes é possível reconhecer se as instituições de 

pesquisa adotam políticas específicas para criação de sites, tanto dos departamentos de 

pesquisa associados às áreas de pesquisa da Capes, quanto aqueles diretamente relacionados 

aos pesquisadores, em relação à adoção de softwares e acesso a conteúdos em padrões 

abertos. 

 A identificação dos sites dos pesquisadores para a pesquisa empírica ocorreu a partir 

da busca em sequência. Esta busca teve inicio a partir da identificação dos sites institucionais 

de Cambridge19, Harvard20, UFRJ21 e USP22, em seguida, a partir destes procurou-se pelos 

                                                
19 http://www.cam.ac.uk/ 
20 http://www.harvard.edu/ 
21 http://www.ufrj.br/ 
22 http://www5.usp.br/ 
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sites específicos dos departamentos de pesquisa. A partir dos sites das áreas de pesquisa foram 

identificadas as ligações para os sites pessoais dos pesquisadores. No Quadro 13, a seguir, 

estão listados os sites dos departamentos de pesquisa que foram utilizados para busca dos sites 

pessoais dos pesquisadores: 

 

Quadro 13: Sites dos departamentos de pesquisa por área em suas respectivas universidades* 

ÁREA CAMBRIDGE HARVARD UFRJ USP 

BIOLOGIA sysbiol.cam.ac.uk hms.harvard.edu biologia.ufrj.br ib.usp.br 

C. COMPUTAÇÃO cl.cam.ac.uk seas.harvard.edu cos.ufrj.br ime.usp.br 

DIREITO law.cam.ac.uk law.harvard.edu direito.ufrj.br direito.usp.br 

ECONOMIA econ.cam.ac.uk economics.harvard.edu ie.ufrj.br fea.usp.br 

EDUCAÇÃO educ.cam.ac.uk gse.harvard.edu educacao.ufrj.br fe.usp.br 

FARMÁCIA phar.cam.ac.uk bcmp.med.harvard.edu farmacia.ufrj.br fcfrp.usp.br 

FILOSOFIA phil.cam.ac.uk philosophy.fas.harvard.edu ppgf.org filosofia.fflch.usp.br 

FÍSICA phy.cam.ac.uk seas.harvard.edu if.ufrj.br if.usp.br 

LINGUÍSTICA mml.cam.ac.uk linguistics.fas.harvard.edu letras.ufrj.br linguistica.fflch.usp.br 

MATEMÁTICA damtp.cam.ac.uk math.harvard.edu pgmat.im.ufrj.br ime.usp.br 

MEDICINA med.cam.ac.uk hms.harvard.edu medicina.ufrj.br fm.usp.br 
* Inserir www na frente de cada link para garantia de acesso ao site pelo navegador. 

  

 Em Harvard foi encontrada a maior variedade de tipos de plataformas para a 

construção dos sites dos departamentos de pesquisa. O que demonstra que cada departamento 

possuí autonomia para a contratação de serviços especializados para o desenvolvimento e 

implementação de suas plataformas para  disseminação da informação acadêmica.  

 Em Cambridge foi identificado que todos os sites dos departamentos de pesquisa 

compartilham de uma única plataforma em software aberto. A universidade de Cambridge 

utiliza a plataforma Drupal em sua última versão, a mesma que o site de Cambridge utiliza , 

funcionando como um portal. Estes sites funcionam como catálogos acadêmicos com 

informações sobre o corpo docente. 

 Na maioria dos sites de departamentos de pesquisa nas universidades nacionais 

analisadas, a ênfase é maior na publicação de uma ligação para o Currículo Lattes dos 

pesquisadores. Não ficou evidente que os sites dos departamentos divulguem iniciativas 

pessoas dos pesquisadores, como a criação de seus sites pessoais. Por isso a dificuldade de 

identificação destes sites em comparação com as universidades estrangeiras, mesmo 

considerando a possibilidade de que os mesmos possam existir. 
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 Dos 62 sites analisados 70,96% (44 sites) estão vinculados aos seus respectivos sites 

institucionais utilizando subdomínios ou subdiretórios, 16,12% (10 sites) dos pesquisadores 

utilizam um domínio próprio para acesso aos seus sites pessoais e 12,90% (8 sites) utilizam 

plataformas organizações privadas na web para criação de seus respectivos sites pessoais. 

Conforme o Gráfico 14, a seguir:  

 

Gráfico 14: Domínio de acesso aos sites dos pesquisadores 

 
 

 Dos 62 sites de pesquisadores analisados foram identificados que 29,03% (18 sites) 

de pesquisadores utilizam software aberto como plataforma para criação de seus respectivos 

sites pessoais e 3,22% (2 sites) disponibilizam seus conteúdos de acordo com os critérios de 

abertura. Conforme o Gráfico 15 a seguir: 

 

Gráfico 15: Abertura (openness) 

 
  

 A partir destes dados é possível reconhecer que a adesão de modelos de 

licenciamento de conteúdos em padrões abertos pela comunidade acadêmica não é 

significativa em relação à adesão a plataformas em código aberto.  

 

6.1.2 Análise do Nível de Engajamento 
 
 
 Todos os sites identificados foram analisados de acordo com o modelo de análise do 

nível de engajamento criado como instrumento para a pesquisa. Dos 62 sites 48,38% (30 

sites) estão no segundo nível, com ações de compartilhamento; 37,10% (23 sites) estão no 
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primeiro nível, em que os pesquisadores realizam ações de disseminação da informação; 

12,90% (8 sites) estão no terceiro nível, com ações de produção de conteúdos e 1,61% (1 site) 

está no quarto nível com ações de curadoria, de acordo com o Gráfico 16 a seguir: 

 

 Gráfico 16: Nível do Engajamento 

 
  

 Uma característica comum a todos os sites que está relacionada às motivações para a 

sua criação - que serão abordadas na seção 6.2 Análise das Ações de Colaboração - é que as 

ações que se destacam são as de compartilhamento de conteúdo. Pois para as ações de 

disseminação da informação (de acordo com os critérios definidos para a pesquisa) são 

possíveis de realização diretamente tanto nos sites dos departamentos de pesquisa, quanto no 

Currículo Lattes dos pesquisadores nacionais.  

As ações de disseminação da informação são distribuídas da seguinte forma nos sites 

identificados: 85,40% (53 sites) dos pesquisadores disseminam referências de suas 

publicações acadêmicas; 80,40% (50 sites) dos pesquisadores listam e descrevem os projetos 

de pesquisa que são responsáveis e/ou estão envolvidos; 50% (31 sites) dos pesquisadores 

utilizam os seus respectivos sites para publicar informações a respeito dos cursos e disciplinas 

que ministram em suas respectivas instituições de ensino; 16,12% (10 sites) dos 

pesquisadores divulgam prêmios recebidos pelas suas realizações em pesquisa; 12,90% (8 

sites) dos pesquisadores publicam informações a respeito de suas participações em eventos e 

divulgam eventos específicos em seus respectivos sites; 8,06% (5 sites) publicam resumos 

sobre suas publicações acadêmicas, de acordo com o Gráfico 17 a seguir:  
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Gráfico 17: Disseminação da Informação 

 
 

As ações de disseminação da informação mais comuns estão relacionadas à 

publicação de referências da produção acadêmica dos pesquisadores e descrição de seus 

respectivos projetos de pesquisa. Estas ações também são as mais frequentemente 

identificadas nos sites dos próprios departamentos de pesquisa, principalmente nos das 

universidades estrangeiras.  

As ações de compartilhamento foram identificadas de acordo com a seguinte 

distribuição: 61,30% (38 sites) dos pesquisadores compartilham seus artigos acadêmicos em 

acesso aberto utilizando seus sites pessoais; 4,83% (3 sites) compartilham dados de 

pesquisa.;11,29% (7 sites) compartilham suas respectivas dissertações e teses. 12,90% (8 

sites) compartilham seus livros; 16,12% (10 sites) compartilham relatórios de pesquisa, de 

acordo com o Gráfico 18 a seguir: 

 

Gráfico 18: Compartilhando Conteúdo 
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A maioria dos pesquisadores utiliza seus sites pessoais como plataforma pessoal para 

o compartilhamento de seus artigos acadêmicos em acesso aberto. Tal comportamento está em 

consonância com o relatório da Unesco (2012) sobre a crescente criação de sites pessoais de 

pesquisadores como recurso para o acesso aberto às suas publicações acadêmicas. 

As plataformas utilizadas para a criação de sites pessoais de pesquisadores não 

possuem recursos nativos para o efetivo tratamento e preservação dos artigos, como a de 

repositórios digitais criados especialmente com esta preocupação. No entanto, a utilização de 

sites pessoais em detrimento de recursos como repositórios, tem relação com características 

da gestão do conhecimento e colaboração, no entendimento de que o conhecimento é 

socialmente produzido pelos indivíduos e reside nas pessoas, não nos documentos, nos quais 

se registram informações. Então, para que a produção de novos conhecimentos seja efetiva, é 

importante relacionar cada vez mais a identidade dos pesquisadores com a sua produção 

acadêmica. 

As ações de produção foram identificadas em 19,90% (8 sites) de todos os 

pesquisadores identificados. Destes 11,29% (7 sites) utilizam e escrevem posts em blogs 

vinculados aos seus respectivos sites pessoais; 9,67% (6 sites) produzem apresentações;8,06% 

(5 sites) produzem vídeos; 6,45% (4 sites) publicam suas entrevistas. Conforme o Gráfico 19 

a seguir:  

 

Gráfico 19: Produzindo Conteúdo 

 
 

  A utilização de blogs é a ação de produção para a web mais comum entre os 

pesquisadores. Os próprios blogs tornaram-se símbolos na internet na chamada web 2.0, no 

início de um movimento em que as pessoas passaram a tornar-se o centro das atenções no 

desenvolvimento de novas plataformas e soluções tecnológicas - que em seu estágio atual esta 

orientada para a consumerização da tecnologia da informação e utilização dos dispositivos 

móveis.  
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 É importante ressaltar que são levados em consideração nesta pesquisa os blogs 

vinculados aos sites pessoais de pesquisadores. Ou seja, uma série de pesquisadores de todos 

os sites de departamento analisados podem utilizar blogs em outros recursos e plataformas na 

web que não estão divulgados oficialmente nos diretórios acadêmicos e seus sites pessoais. 

Talvez devido ao caráter de utilização informal de plataformas na web pelos pesquisadores.  

 Para análise das ações de curadoria, utilizou-se um campo para análise descritiva de 

cada uma das ações de pesquisadores identificadas. De todos os 62 sites analisados apenas 

1,61% (1 site de pesquisador internacional) possuí ações de curadoria, em que o pesquisador 

utiliza o site selecionando conteúdos relacionados a sua área de pesquisa e publicando em 

uma série de recursos distintos da web. Além de divulgar grupos de pesquisa e clubes de 

graduação relacionados aos seus interesses acadêmicos. 

 As ações de Curadoria Digital envolvem compreensão mais especializada do próprio 

campo de pesquisa e de recursos para recuperação da informação digital para a criação de um 

serviço especializado. Não é ainda uma prática comum identificada na web, pensar na 

curadoria como potencial para o desenvolvimento de serviços de informação especializados 

em problemas de pesquisa e áreas do conhecimento.  

 Geralmente as ações de curadoria digital são práticas mais comuns de entusiastas em 

áreas de conhecimento não acadêmico e o próprio campo da Ciência da Informação tem 

publicado sobre a sua importância. No entanto, a perspectiva do campo está orientada para 

questões relacionadas à digitalização e preservação de conteúdos em ambientes digitais. 

Enquanto que, o maior potencial para a curadoria digital, pode estar relacionado com a 

interseção do campo da Ciência da Informação com as correntes da ciência aberta e uma 

melhor orientação para os pesquisadores acadêmicos em relação à utilização de seus sites 

pessoais.  

 Estas são práticas e preocupações que já são comuns na aplicação da gestão do 

conhecimento nas organizações, em que são adotadas soluções tecnológicas para estabelecer 

uma relação entre a identidade dos profissionais, sua produção documental, seus projetos e 

competências em plataformas colaborativas nas organizações.  

 Na academia, o comportamento e a necessidade de compartilhar e colaborar está no 

cerne do próprio fazer ciência. No entanto, analisando as ações dos pesquisadores é possível 

perceber que existem diversas iniciativas isoladas e sem conexão, o que mostra não haver  

aproveitamento do potencial destes recursos - que têm sido utilizados na informalidade - para 

que se tornem mais frequentes na academia. 
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6.2 ANÁLISE DAS AÇÕES DE COLABORAÇÃO 
 
 O número de respostas foi equivalente a 6,45% (4 pesquisadores) do total dos 62 que 

foram contatados. Para análise das ações de colaboração será realizada uma divisão dos dados 

entre os respondentes das universidades nacionais e estrangeiras para comparação das 

respostas. Os rótulos dos gráficos representam o idioma que foi utilizado na distribuição dos 

questionários para os pesquisadores nacionais (português) e internacionais (inglês).  

 Os respondentes estão distribuídos em 4,83% (3 pesquisadores) de Cambridge e 

1,61% (1 pesquisador) da UFRJ, conforme os Gráficos 20 e 21 a seguir: 

 

 Gráfico 20: Pesquisadores de Universidades Estrangeiras 

 
 Gráfico 21: Pesquisadores de Universidades Nacionais 

 
 

 A faixa etária dos 3 pesquisadores respondentes da universidade estrangeira 

(Cambridge) é de 3,22% (2 pesquisadores) entre 31 e 40 anos e 1,61% (1 pesquisador)  entre 

51 e 60 anos. Enquanto na universidade nacional (UFRJ) o único pesquisador respondente 

encontra-se na faixa de 51 e 60 anos, conforme os Gráficos 22 e 23 a seguir: 

  

 Gráfico 22: Faixa Etária dos Pesquisadores Internacionais 
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 Gráfico 23: Faixa Etária dos Pesquisadores Nacionais 

 
 

 A faixa etária de todos os pesquisadores respondentes ficou entre os 30 e 60 anos de 

idade. É provável que esta seja a faixa etária representativa média dos pesquisadores que 

possuem uma quantidade suficiente de publicações acadêmicas a ponto de possuir sites 

pessoais para ações de engajamento digital.  

 Em relação à pergunta se os seus sites pessoais geram novos contatos com outros 

pesquisadores, para atuar em colaboração de acordo  com seus interesses em pesquisa. 3,22% 

(2 pesquisadores) responderam que concordam e 3,22% (2 pesquisadores) concordam 

parcialmente, conforme os Quadros 14 e 15 a seguir:   
 

 Quadro 14: Geração de novos contatos com pesquisadores (Internacional) 

  

 Quadro 15: Geração de novos contatos com pesquisadores (Nacional) 

  

 

 Portanto, a maioria dos respondentes concorda que seus sites pessoais geram novos 

contatos com outros pesquisadores. 

 Quando questionados sobre o uso de plataformas na web para trabalhar em 

colaboração com outros pesquisadores, 3,22% (2 pesquisadores) responderam que concordam 

e 3,22% (2 pesquisadores) concordam parcialmente, conforme os Quadros 16 e 17 a seguir: 
 

 Quadro 16: Colaboração utilizando plataformas na Web (Internacional) 
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 Quadro 17: Colaboração utilizando plataformas na Web (Nacional)  

  
 

 Todos os pesquisadores consultados concordam ou concordam parcialmente que de 

alguma forma utilizam plataformas colaborativas na web para trabalhar em conjunto com 

outros pesquisadores. O que representa que mesmo sem a definição de políticas e soluções 

específicas para a colaboração em pesquisa, com a consumerização, cada pesquisador adota 

soluções da web para colaborar. 

 Buscando identificar se os pesquisadores contam com serviços de bibliotecas e/ou 

bibliotecários em suas universidades, para apoio na utilização da web para suas ações de  

compartilhamento e colaboração, foi indagado aos pesquisadores se eles contam e utilizam 

este tipo de apoio. 3,22% (2 pesquisadores) responderam que discordam fortemente, 1,61% (1 

pesquisador) concorda parcialmente e 1,61% (1 pesquisador)  concorda plenamente, conforme 

os Quadros 18 e 19 a seguir:  

 

 Quadro 18: Apoio de bibliotecas e/ou bibliotecários (Internacional) 

  

 Quadro 19: Apoio de bibliotecas e/ou bibliotecários (Nacional) 

  
  

 A maioria dos pesquisadores discorda plenamente de que as bibliotecas e/ou 

bibliotecários ofereçam algum tipo de apoio para a utilização da web para suas ações de 

compartilhamento e colaboração. Pela análise dos sites identificados, também não foi possível 

reconhecer padrões em comum e serviços específicos para tratamento da informação e 

documentação provenientes de atividades de bibliotecas e/ou bibliotecários. 

 Foi pedido que os pesquisadores identificassem suas 3 (três) principais razões para a 

criação e utilização de seus sites pessoais. As respostas ficaram distribuídas em 6,45% (4 

pesquisadores) amplo compartilhamento de informação; 4,83% (3 pesquisadores) 

compartilhamento público; 3,22% (2 pesquisadores) geração de novos conhecimentos e 

aprendizagem; 1,61% (1 pesquisador) documentação e registro dos dados da pesquisa; 1,61% 

(1 pesquisador) troca de experiências; 1,61% (1 pesquisador) educação científica; e 1,61% (1 

pesquisador) busca a transparência em pesquisa, conforme os Gráficos 24 e 25 a seguir: 
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 Gráfico 24: As principais razões dos pesquisadores internacionais 
 

  
  
 Gráfico 25: As principais razões dos pesquisadores nacionais 
 

  
 
  

 Em relação às razões para a utilização dos sites pessoais foi possível identificar uma 

variedade representativa de todas as possibilidades apresentadas. Importante destacar que 

relacionando as mais representativas como o amplo compartilhamento da informação e 

compartilhamento público tem relação direta com as ações de compartilhamento identificadas 

em 61,30% (38 sites) dos sites analisados.  

 Também buscou-se identificar a utilização de outros produtos digitais para o 

compartilhamento de informações e/ou pesquisa colaborativa. As respostas foram: 6,45% (4 

pesquisadores) utilizam periódicos em acesso aberto;  4,83% (3 pesquisadores) plataformas de 

redes sociais; 4,83% (3 pesquisadores) repositórios digitais; 1,61% (1 pesquisador) blog; 

1,61% (1 pesquisador) vídeos instrucionais, conforme os Gráficos 26 e 27 a seguir: 
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 Gráfico 26: Produtos Digitais Utilizados por Pesquisadores Internacionais 

  
 
 
 Os pesquisadores de universidades internacionais utilizam principalmente recursos de 

redes sociais e periódicos em acesso aberto, além de blogs, repositórios digitais e vídeos 

instrucionais.  

 
 Gráfico 27: Produtos Digitais Utilizados por Pesquisadores Nacionais 
 

  
 
 
 Os pesquisadores de universidades nacionais utilizam menos recursos, priorizando  

periódicos em acesso aberto e repositórios digitais. 
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 A diferença entre os pesquisadores de universidades internacionais e nacionais 

identificados tanto através do questionário, quanto na análise dos sites em relação às 

plataformas utilizadas, é que os pesquisadores internacionais adotam uma variedade maior de 

recursos digitais com ênfase em colaboração como blogs e redes sociais. Já os pesquisadores 

nacionais adotam soluções em que existam políticas institucionais específicas, como o caso de 

periódicos em acesso aberto e repositórios digitais.  

 A última pergunta buscou identificar a opinião dos pesquisadores sobre incentivos e 

barreiras à pesquisa colaborativa. 3,22% (2 pesquisadores) responderam conforme publicado 

na íntegra no Quadro 20 a seguir:   

 

Quadro 20: Incentivos e barreiras à pesquisa colaborativa 

 
Pesquisador 1. It's hard to say in general. In my field (philosophy) there is very little 
collaborative research. But there are some incentives nonetheless: you get to share ideas, your 
co-authors can get you out of dead-ends, you can share the dreary parts of writing (e.g. the 
bibliography). The barriers, in my field, are simple: it is very difficult to agree on a sufficient 
number of things. 
 
 
Pesquisador 2. A Internet e suas ferramentas derrubaram as principais barreiras e tornaram as 
colaborações fáceis e prazerosas. 
 

 
 Pela análise das ações de colaboração dos pesquisadores, mesmo com a baixa 

percentagem de respondentes, podemos considerar que as motivações por trás das ações dos 

pesquisadores em relação à colaboração utilizando plataformas web são diversificadas. Esta 

propriedade também é característica do próprio movimento da Ciência Aberta, em que não 

existe uma homogeneidade de recursos e formas de se compartilhar e colaborar em pesquisa.  



83 

7 CONCLUSÃO 
 

No decorrer da revisão de literatura foi possível identificar que tanto as correntes de 

pensamento da ciência aberta, quanto o campo da Ciência da Informação e gestão do 

conhecimento, são influenciados e acompanham as mudanças tecnológicas. A expectativa 

tanto das correntes de pensamento da ciência aberta, quanto da gestão do conhecimento é que 

na implementação de novas tecnologias deve haver preocupação não apenas com os sistemas 

de controle e recuperação da informação, mas também com o comportamento dos 

pesquisadores e profissionais frente ao novo cenário tecnológico. 

Na tentativa de compreender a influência deste movimento foram analisados os 

conceitos de abertura e a consumerização da tecnologia da informação. Quanto à “abertura”, 

evidenciou-se que o seu conceito não está relacionado apenas às políticas de acesso à 

informação, mas historicamente à cultura de diversidade e respeito a distintas práticas e 

iniciativas. A consumerização das tecnologias de informação e comunicação (TICs) mostra 

que os pesquisadores passaram a adotar recursos tecnológicos por conta própria em 

detrimento aos investimentos que tradicionalmente eram realizados apenas pelos governos e 

instituições de pesquisa, estabelecendo políticas específicas para a utilização adequada destes 

recursos.  

Buscou-se identificar se existe uma correspondência entre as correntes de 

pensamento da ciência aberta, a gestão do conhecimento e a incorporação dos pesquisadores 

das TICs para a realização de ações de engajamento e colaboração na web aberta. Para tanto, 

foi preciso planejar uma metodologia de análise adequada para estabelecer a relação entre a 

revisão de literatura e a  pesquisa empírica sobre o uso da web pelos pesquisadores 

acadêmicos. 

Para melhor compreender que ações são possíveis por parte dos pesquisadores 

acadêmicos identificou-se o ethos e as tradições de pesquisa acadêmica, além do mapeamento 

do ciclo de vida de pesquisa e das possíveis saídas e produtos digitais da ciência. Permitindo 

reconhecer que existem três fases em relação à incorporação da web pela academia. Em uma  

primeira fase a web foi utilizada apenas como um novo canal de comunicação para replicar as 

políticas e práticas tradicionais, ou seja, periódicos impressos transformaram-se em periódicos 

digitais, bibliotecas físicas em bibliotecas digitais e serviços que eram prestados apenas 

presencialmente passaram a não ter fronteiras, com o uso do e-mail. Em uma segunda fase, 

passou-se a repensar o uso da web para romper as limitações do mundo físico em relação ao 

acesso à informação e a documentação. O movimento do acesso aberto é um exemplo de que 
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as TICs poderiam ser utilizadas pelas próprias instituições de pesquisa para a mediação do 

acesso à informação e documentação acadêmicas, sem a exclusiva mediação das editoras que 

cumpriram esta função com exclusividade no mundo físico. No terceiro momento, emergente, 

se compreende que para todo o ciclo de vida da pesquisa e não apenas o acesso à informação 

e documentação é possível incorporar as TICs na academia. O foco passa a ser, não apenas na 

informação, mas nas conexões dos pesquisadores entre si e o público leigo, como identificado 

nas correntes de pensamento da ciência aberta.   

Enquanto para todo o ciclo de vida da pesquisa podem ser utilizadas TICs e com a 

sua consumerização, cada vez mais irão surgir novos produtos e serviços orientados 

diretamente para o uso dos pesquisadores. Distinto da definição de políticas institucionais 

voltadas para o processo tradicional de mediação da informação e documentação.  

Nos resultados da pesquisa empírica foi possível identificar a existência deste 

cenário. Por um lado o movimento para o acesso aberto orientou suas ações para a definição 

de políticas institucionais de cima para baixo preocupadas, por exemplo, com a utilização de 

repositórios institucionais. Por outro lado, empresas privadas, focaram no desenvolvimento de 

serviços digitais centrados no consumidor final, neste caso, os pesquisadores acadêmicos em 

detrimento das instituições de pesquisa.  O que gerou a criação de uma série de plataformas 

como as de redes sociais para pesquisadores23, para escrita de artigos de forma colaborativa24, 

e também da prestação de serviços por uma série de empresas privadas de assessoria aos 

pesquisadores para a criação de sites pessoais.  

As ações mais evidentes identificadas pelos pesquisadores em relação ao uso dos 

seus sites pessoais está relacionada a estabelecer uma relação mais pessoal com o desejo de 

compartilhamento de sua produção acadêmica. No entanto, não foram identificados nas ações 

de engajamento e colaboração, por pesquisadores, atividades que representam as 

preocupações do campo da Ciência da Informação com a definição de critérios específicos 

para o efetivo acesso e recuperação da informação e documentação nos sites pessoais dos 

pesquisadores. O cenário é de uma completa falta de homogeneidade em relação à forma, 

tanto no compartilhamento de informações e documentação acadêmica, quanto no modo 

destes pesquisadores estabelecerem canais de relacionamento, seja com outros pesquisadores, 

seja em relação às ações de divulgação e educação em ciência na web aberta.  

Pelo recorte da pesquisa, considerando o pequeno número de  universidades 

analisadas dentro de um grande universo possível a ser pesquisado, e também em relação à 

                                                
23 www.academia.edu e www.researchgate.com 
24 www.authorea.com 
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quantidade de sites de pesquisadores analisados, não se pode considerar os resultados 

representativos de todas as possibilidades em relação à utilização de plataformas da web 

aberta para ações de pesquisadores.  

No entanto, a partir dos sites pessoais de pesquisadores das instituições analisadas, 

em conjunto com a revisão de literatura sobre o tema, foi possível identificar o potencial para 

o desenvolvimento de novas pesquisas no campo da Ciência da Informação que sejam 

orientadas para a compreensão da utilização das TICs pelos próprios pesquisadores.  

Pesquisas futuras podem ser feitas para comparar modelos de governança das 

tecnologias da informação e comunicação pela academia e a adesão dos pesquisadores em 

distintas plataformas de engajamento e colaboração digitais como, por exemplo, no caso de 

uso de periódicos em acesso aberto e repositórios institucionais providos pelas próprias 

instituições de pesquisa, e as estratégias adotadas por empresas privadas para adesão dos 

pesquisadores em suas soluções tecnológicas. 

Outro item de pesquisa identificado é a necessidade de compreender se existem 

políticas em universidades, e quais delas são específicas para definição de critérios para que 

os pesquisadores utilizem plataformas na web para o engajamento e a colaboração 

acadêmicas.  

Ou seja, se por um lado o movimento para o acesso aberto tem conquistado cada vez 

mais pesquisadores adeptos do uso de plataformas abertas, em oposição à publicação 

exclusiva em periódicos de acesso restrito, é importante tentar descobrir os motivos (talvez 

por falta de esclarecimento) pelos quais estes mesmos pesquisadores estão utilizando outras 

plataformas de compartilhamento providas por empresas privadas, em detrimento a soluções 

que poderiam ser providas por suas próprias instituições de pesquisa. 

Ainda não é possível reconhecer novos critérios para o processo de fazer pesquisa 

envolvendo todo o ciclo de vida da pesquisa com a utilização de plataformas na web, de 

forma semelhante a que, no passado, critérios específicos foram adotados pela comunidade 

científica, hoje reconhecidos por toda esta comunidade, para a qualidade na pesquisa. A 

pesquisa e desenvolvimento destes critérios, além dos relacionados ao acesso à informação e 

documentação é uma oportunidade para o campo da Ciência da Informação, que já tem a 

vantagem de contar com a fundamentação teórica da gestão do conhecimento que reconhece 

que as conexões entre os pesquisadores acadêmicos, e não apenas o acesso à informação, é 

requisito fundamental para a construção de novos conhecimentos.  
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APÊNDICE 1 - FORMULÁRIO ENGAJAMENTO DIGITAL 
 
Formulário utilizado para pesquisa sobre as ações de engajamento digital através da análise 
dos sites pessoais dos pesquisadores. Publicado em: http://openscience.me/pesquisa-
engajamento/ 
 
Nome 
___________________________________________________________________________ 
* nome do pesquisador conforme utilizado no site. 
 
Website 
___________________________________________________________________________ 
* endereço do site do pesquisador, conforme informado no site da instituição de pesquisa à qual o pesquisador é vinculado. 

Em algumas áreas tradicionais de pesquisa (ex: medicina, biologia, engenharias) o site do pesquisador é equivalente ao site 

do seu laboratório de pesquisa e também apresenta a sua equipe. 
 
Email 
___________________________________________________________________________ 
* email do pesquisador, caso informado no site pessoal / institucional. 

 
Perfil 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
* resumo do perfil do pesquisador como apresentado no site. 

 
Origem 
(   )  Nacional 
(   )  Internacional 
 
Universidades Internacionais 
(   )  Harvard (USA) * 
(   )  Cambridge (UK) 
 
Universidade Nacionais 
(   )  UNICAMP (BRASIL) * 
(   )  USP (BRASIL) * 
 
Colégios de pesquisa* 
(   )  Ciências da Vida 
(   )  Ciências Exatas, Tecnológicas e Muldidisciplinar 
(   )  Humanidades 
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* os colégios de pesquisa acadêmica, segundo a Capes 

 
Ciências da Vida 
(   )  Ciências Agrárias 
(   )  Ciências Biológicas 
(   )  Ciências da Saúde 
 
Ciências Agrárias 
(   )  Ciência de Alimentos 
(   )  Ciências Agrárias I 
(   )  Medicina Veterinária 
(   )  Zootecnia / Recursos Pesqueiros 
 
Ciências Biológicas 
(   )  Ecologia / Oceanografia / Botânica / Zoologia 
(   )  Biologia Geral / Genética 
(   )  Morfologia / Fisiologia / Bioquímica / Biofísica / Farmacologia 
(   )  Imunologia / Microbiologia / Parasitologia 
 
Ciências da Saúde 
(   )  Educação Física 
(   )  Enfermagem 
(   )  Farmácia 
(   )  Medicina 
 
Ciências Exatas, Tecnológicas e Muldidisciplinar 
(   )  Ciências Exatas e da Terra 
(   )  Engenharias 
(   )  Multidisciplinar 
 
Ciênicas Exatas e da Terra 
(   )  Astronomia / Física 
(   )  Ciência da Computação 
(   )  Geociências 
(   )  Matemática / Probabilidade e Estatística 
(   )  Química 
 
Engenharias 
(   )  Civil / Sanitária / Transportes 
(   )  Minas / Materiais e Metalurgia / Química / Nuclear 
(   )  Mecânica / Produção / Naval e Oceânica / Aeroespacial 
(   )  Elétrica / Biomédica 
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Multidisciplinar 
(   )  Biotecnologia 
(   )  Ciências Ambientais 
(   )  Ensino 
(   )  Interdisciplinar 
(   )  Materiais 
 
Humanidades 
(   )  Ciências Humanas 
(   )  Ciências Sociais Aplicadas 
(   )  Linguística, Letras e Artes 
 
Ciências Humanas 
(   )  Antropologia / Arqueologia 
(   )  Ciência Política e Relações Internacionais 
(   )  Educação 
(   )  Filosofia / Teologia 
(   )  Geografia 
 
Ciências Sociais Aplicadas 
(   )  Administração, Ciências Contábeis e Turismo 
(   )  Arquitetura e Urbanismo 
(   )  Ciências Sociais Aplicadas 
(   )  Direito 
(   )  Economia 
 
Linguística, Letras e Artes 
(   )  Artes / Música 
(   )  Letras / Linguística 
 
Nível do Engajamento 
(   )  1 Disseminando 
(   )  2 Compartilhando 
(   )  3 Produzindo 
(   )  4 Curadoria 
* nível do engajamento digital acadêmico. 

 
Disseminando 
[   ]  Cursos 
[   ]  Eventos 
[   ]  Prêmios 
[   ]  Projetos de Pesquisa 
[   ]  Referências 
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[   ]  Resumos 
 
Compartilhando 
[   ]  Artigos acadêmicos 
[   ]  Dados de pesquisa 
[   ]  Dissertações e teses 
[   ]  Livros 
[   ]  Relatórios 
* compartilhamento de documentação relacionada a produção acadêmica do pesquisador. 

 
Produzindo 
[   ] Apresentações 
[   ] Posts no blog 
[   ] Videos 
[   ] Entrevista 
* produção de novos conteúdos exclusivos para a web relacionados a produção acadêmica do pesquisador. 

 
Curadoria 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
* descrição das ações e abordagem de curadoria do pesquisador (área do conhecimento, outras fontes citadas, recursos 

externos utilizados, etc.). 
 
Abertura (Openness) 
(  )  Conteúdo Aberto 
(  )  Software Aberto 

* de acordo com critérios definidos em opendefinition.org e opensource.org. 

 
Domínio 
(  )  Institucional 
(  )  Subdomínio (Externo) 
(  )  Próprio 

* domínio utilizado pelo pesquisador para identificação e acesso ao site na web. O domínio evidencia se o site é institucional 

(.edu) ou se utiliza uma plataforma compartilhada (por exemplo, .blogger), ou pessoal (nomedopesquisador.com). 
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APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO AOS PESQUISADORES NACIONAIS 
 
1 Nome* 
 
____________________________________________ 
* Requerido 
 
2 Email* 
 
_________________________________________________ 
* Requerido 
 
3 Por favor, dê o seu consentimento para fazer parte desta pesquisa.* 
 
[   ] Entendo que esta é uma pesquisa acadêmica. Os dados não serão individualizados e meu nome 
não será citado nesta dissertação.. 
 
[   ] Entendo que as minhas palavras podem ser citadas em publicações, relatórios, páginas web, e 
outros. 
 
* Requerido. As questões irão aparecer após você aceitar os termos.. 
 
4 Universidade 
 
(   ) UFRJ 
(   ) USP 
 
5 Idade 
 
(   ) Menos que 21 
(   ) 21 a 30 
(   ) 31 a 40 
(   ) 41 a 50 
(   ) 51 a 60 
(   ) 61 a 70 
(   ) Mais que 70 
 
6 O meu site pessoal gera novos contatos com pesquisadores, a fim de agir em conjunto 
de acordo com nossos interesses / problemas de pesquisa.* 
 
1 Concordo plenamente 
2 Concordo 
3 Concordo parcialmente 
4 Discordo 
5 Discordo plenamente 
 
7 Eu uso plataformas web para trabalhar em colaboração com outros pesquisadores.  
 
1 Concordo plenamente 
2 Concordo 
3 Concordo parcialmente 
4 Discordo 
5 Discordo plenamente 
 
8 Bibliotecas e/ou bibliotecários em minha universidade oferecem serviços para que 
possamos utilizar a web para o compartilhamento e a colaboração em pesquisa 
acadêmica. 
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1 Concordo plenamente 
2 Concordo 
3 Concordo parcialmente 
4 Discordo 
5 Discordo plenamente 
 
9 As principais razões que levam-me a ter um site pessoal são (marcar apenas três). 
 
[  ] Documentação / registro dos dados de pesquisa 
[  ] Troca de experiências  
[  ] Geração de novos conhecimentos e aprendizagem 
[  ] Compartilhamento público 
[  ] Educação científica 
[  ] Buscar transparência em pesquisa 
[  ] Amplo compartilhamento de informação 
[  ] Outras (especificar) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
10 Além do meu site pessoal, uso alguns produtos digitais para o compartilhamento de 
informações e/ou pesquisa colaborativa (selecione mais de uma opção, se necessário). 
 
[  ] Blog 
[  ] Video instrucional 
[  ] Aplicações em dispositivos móveis 
[  ] Fórum de discussão online 
[  ] Curso online 
[  ] Periódico em acesso aberto 
[  ] Repositório Digital 
[  ] Podcast 
[  ] Rede Social 
[  ] Wiki 
[  ] Outros (favor especificar)  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
11 Na sua opinião, quais são os principais incentivos e barreiras à pesquisa 
colaborativa? 
 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Dissertação – Ciência Aberta: ações dos pesquisadores acadêmicos na web aberta. Por Fabiano 
Caruso, Mestrando no programa de Ciência da Informação na Universidade Federal Fluminense, Rio 
da Janeiro, sob orientação da  Prof. Dr. Regina de Barros Cianconi. 
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APÊNDICE 3 - QUESTIONÁRIO AOS PESQUISADORES ESTRANGEIROS 
 
1 Name* 
 
____________________________________________ 
* Required 
 
2 Email* 
 
_________________________________________________ 
* Required 
 
3 Please give your consent to take part in the research.* 
 
[   ] I understand that it is an academic research. The data will not be individualized and my name will 
not be cited in this dissertation. 
 
[   ] I understand that my words may be quoted in publications, reports, web pages, and other. 
 
* Required. The questions will appear after you accept the terms. 
 
4 University 
 
(   ) Harvard 
(   ) Cambridge 
 
5 Your age 
 
(   ) Under 21 
(   ) 21 to 30 
(   ) 31 to 40 
(   ) 41 to 50 
(   ) 51 to 60 
(   ) 61 to 70 
(   ) Over 70 
 
6 My personal website generates new contacts with researchers in order to act together 
according to our interests / research problems* 
 
1 Strongly agree 
2 Agree 
3 Partially agree 
4 Disagree 
5 Strongly disagree 
 
7 I use web platforms to work in collaboration with other researchers  
 
1 Strongly agree 
2 Agree 
3 Partially agree 
4 Disagree 
5 Strongly disagree 
 
8 Libraries and / or librarians at my university provide specific services so I can use the 
web for sharing and collaboration in their academic research 
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1 Strongly agree 
2 Agree 
3 Partially agree 
4 Disagree 
5 Strongly disagree 
 
9 The three main reasons that lead me to have a personal web site are (check only three) 
 
[  ] Documentation / registration of research data 
[  ] Seek transparency in research  
[  ] Exchanging  experiences 
[  ] Generate new knowledge and learning 
[  ] Wide information sharing 
[  ] Personal marketing 
[  ] Wide information sharing 
[  ] Scientific education 
[  ] Others (please specify) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
10 In addition to my personal website, I use some digital products to information 
sharing and / or collaborative research (check more than one option if necessary) 
 
[  ] Blog 
[  ] Instructional video 
[  ] Mobile Applications 
[  ] Online Discussion Board 
[  ] Online course 
[  ] Open access journal 
[  ] Online Repository 
[  ] Podcast 
[  ] Social network 
[  ] Wiki 
[  ] Others (please specify)  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
11 In your opinion what are the main incentives and barriers to collaborative research? 
 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Dissertation: Open Science: actions of academic researchers in the open web. By Fabiano Caruso, 
Master on Information Science, at Information Science Program, Fluminense Federal University, Rio 
de Janeiro Brazil, under the supervision of Prof. Dr. Regina de Barros Cianconi. 
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ANEXO 1 - RELATÓRIO DO ENVIO DE EMAILS AOS PESQUISADORES 
 
 
 Relatório gerado pela plaforma mailchimp.com da relação entre a quantidade de e-mails 
enviados, recebidos, abertos, não recebidos e dos pesquisadores que cancelaram a assinatura 
para futuros recebimentos.  
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