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RESUMO  

SANTOS, Vinícius Ribeiro Soares dos. A produção sobre Ciência Aberta na área de Ciência 

da Informação no Brasil: análise no mapa temático das publicações da Brapci – 2015 a 2019. 

2022. Dissertação (Mestrado acadêmico em Ciência da Informação) – Instituto de Arte e 

Comunicação Social, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2022. 

 

O movimento de Ciência Aberta constitui-se como uma nova forma de se desenvolver a 

ciência, caracterizando-se enquanto termo responsável por abrigar um grupo de iniciativas 

que permitem o desenvolvimento de práticas mais transparentes, participativas e 

compromissadas, responsáveis por aumentar o impacto social da ciência. A Ciência da 

Informação é uma área de cunho interdisciplinar responsável por lidar com as diversas 

questões envolvendo a informação em busca de garantir o seu acesso de maneira plena e 

satisfatória. Este trabalho discorre sobre as relações existentes entre o campo da Ciência da 

Informação e o movimento da Ciência Aberta, observando as publicações de pesquisa no 

formato de artigos científicos identificados na Base de Dados Referenciais de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação. Possui como objetivo principal determinar em que 

dimensões o campo da Ciência da Informação e o movimento de Ciência Aberta se 

relacionam e estabelecer um panorama dessa relação da Ciência Aberta com as pesquisas 

brasileiras em Ciência da Informação no período entre 2015 e 2019, analisando como essa 

relação perpassa e se estabelece no domínio da comunicação científica. Sua justificativa se 

dá ao abordar as relações que se estabelecem entre o campo da Ciência da Informação com 

o movimento da Ciência Aberta, a fim de ampliar as percepções em torno do fazer científico. 

Além disso, configura uma abordagem que acompanha a evolução tecnológica responsável 

por desenvolver novos formatos para a ciência e a Comunicação Científica decorrente – 

subárea de pesquisa da Ciência da Informação considerada. A metodologia empregada é a 

Revisão Narrativa de Literatura, empregada na análise dos títulos, resumos e palavras-chave 

dos artigos selecionados. O campo empírico abordado nesta pesquisa é composto pelos 

resultados obtidos em busca na Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em 

Ciência da Informação, totalizando 36 entradas. Conclui-se que a Ciência da Informação 

está a par do movimento de Ciência Aberta, observando-se a prevalência de estudos sobre 

as temáticas de Dados de Pesquisa Abertos e Repositórios como maneiras de aperfeiçoar os 

fazeres científicos observando os preceitos da Ciência Aberta. 

 

Palavras-chave: Ciência da Informação; Ciência Aberta; Artigo Científico; Periódico 

Científico; Comunicação Científica. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Vinícius Ribeiro Soares dos. A produção sobre Ciência Aberta na área de Ciência 

da Informação no Brasil: análise no mapa temático das publicações da Brapci – 2015 a 2019. 

2022. Dissertação (Mestrado acadêmico em Ciência da Informação) – Instituto de Arte e 

Comunicação Social, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2022. 

 

The Open Science movement constitutes a new way of developing science, characterized as 

a term responsible for harboring a group of initiatives that allow the development of more 

transparent, participatory, and committed practices, responsible for increasing the social 

impact of science. science. Information Science is an interdisciplinary area responsible for 

dealing with the various issues involving information to guarantee its access in a full and 

satisfactory way. This work discusses the existing relationships between the field of 

Information Science and the Open Science movement, observing the research publications 

in the format of scientific articles identified in the Reference Database of Journal Articles in 

Information Science. Its main objective is to determine in which dimensions the field of 

Information Science and the Open Science movement are related and to establish an 

overview of this relationship between Open Science and Brazilian research in Information 

Science in the period between 2015 and 2019, analyzing how this relationship permeates 

and establishes itself in the field of scientific communication. Its justification is given by 

approaching the relationships that are established between the field of Information Science 

and the Open Science movement, to broaden perceptions around scientific practice. In 

addition, it configures an approach that follows the technological evolution responsible for 

developing new formats for science and the resulting Scientific Communication - research 

subarea of Information Science considered. The methodology used is the Narrative 

Literature Review, used in the analysis of the titles, abstracts and keywords of the selected 

articles. The empirical field addressed in this research is composed of the results obtained in 

a search in the Reference Database of Journal Articles in Information Science, totaling 36 

entries. It is concluded that Information Science is on par with the Open Science movement, 

observing the prevalence of studies on the themes of Open Research Data and Repositories 

as ways to improve scientific practices observing the precepts of Open Science.  

 

Keywords: Information Science; Open Science; Scientific Article; Scientific Journal; 

Scientific Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A introdução desta dissertação contextualiza brevemente o campo onde a pesquisa 

se desenvolve, com o aprofundamento ocorrendo nos capítulos subsequentes. Em seguida, 

será realizada a apresentação dos principais temas abordados no decorrer do texto, seguido 

pelos objetivos – geral e específicos – da pesquisa, além da justificativa empregada para a 

realização deste trabalho. Espera-se, desta forma, apresentar uma visão geral do trabalho, a 

fim de facilitar a compreensão da pesquisa elaborada. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Araújo (2018) aponta que a Ciência da Informação se caracteriza como uma 

disciplina1 científica oriunda do processo da chamada explosão informacional proveniente 

do aumento da produção científica e ascensão dos computadores no pós-Segunda Guerra 

Mundial. O autor destaca que este campo surgiu para atender as demandas emergentes em 

torno da informação que, com o passar do tempo, se transformaram e passaram a agrupar 

novas problemáticas, subáreas e demandas, abraçando questões sociais, jurídicas e culturais 

(ARAÚJO, 2018). 

Enquanto ciência de escopo interdisciplinar, a Ciência da Informação atravessa 

décadas se relacionando com as mais variadas áreas, estabelecendo trocas que permitem 

incorporar métodos e práticas ao seu fazer científico, assim como contribui com seus 

conhecimentos consolidados para o melhor desenvolvimento das áreas afins (SARACEVIC, 

1996). Nesse âmbito, o campo vai ao encontro ao desenvolvimento de novas preocupações 

oriundas de suas subáreas e dos novos contatos com outras áreas que contribuem para a sua 

formação (PINHEIRO, 2018). 

O paradigma aberto, apontado por Clinio (2019), é responsável por adequar a 

produção de conhecimento à padrões ditos livres, responsáveis por permitir que dados e 

literatura científica sejam acessíveis à sociedade para diversos usos sem barreiras 

econômicas, jurídicas, técnicas e editoriais.  Tais questões se constituem uma preocupação 

para a Ciência da Informação desde os idos dos anos 2000 conforme relata Pinheiro (2018). 

Dessa maneira, o campo busca se relacionar com os estudos envolvendo estas temáticas, 

orientados à forma como o conhecimento científico é disponibilizado para acesso pelos 

 
1 Quando referido à Ciência da Informação, os termos disciplina, área e campo serão tomados como sinônimos. 
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interessados, destacando-se, dentre outras frentes, através de repositórios institucionais e 

periódicos científicos (GUIMARÃES, 2014; GOMES, 2014; KURAMOTO, 2014). 

Este trabalho procura compreender como a Ciência da Informação tem se relacionado 

com o movimento de Ciência Aberta por meio da observação de artigos científicos 

publicados na Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação (Brapci) entre os anos de 2015 e 2019. Escolheu-se a base de dados Brapci por 

se configurar como a principal base de dados nacional sobre Ciência da Informação, a fim 

de obter um panorama da questão no âmbito brasileiro. Nessa perspectiva, cabe destacar o 

papel da comunicação científica por sua importância nos dois domínios científicos 

analisados – Ciência da Informação e Ciência Aberta. O trabalho se justifica pelo interesse 

do autor em explorar a temática da Ciência Aberta de maneira mais aprofundada, 

tangenciada em publicações anteriores (SANTOS, 2019). O período selecionado justifica-se 

pelo interesse em abordar publicações recentes no campo, a fim de se demarcar o atual 

cenário referente aos estudos sobre o movimento da Ciência Aberta, bem como as principais 

tendências observadas. Considerou-se também a atual situação de pandemia do COVID-19 

como fator limitante na demarcação do período pesquisado.. 

A Ciência da Informação é uma disciplina que possui um caráter social elevado em 

seu escopo de atuação, buscando se ater aos “[...] princípios e práticas da criação, 

organização e distribuição da informação, bem como o estudo dos fluxos da informação 

desde a criação até a sua utilização, e sua transmissão ao receptor em uma variedade de 

formas, por meio de uma variedade de canais” (SMIT; BARRETO, 2002, p. 17).  

 A Ciência Aberta é composta por um grupo de iniciativas que se apresentam como  

 

[...] uma abordagem para a prática científica que aplica as novas tecnologias 

digitais e as ferramentas colaborativas para promover esforços conjuntos de 

investigação e avaliação, bem como para disseminar e usar o conhecimento 

produzido da forma mais rápida e ampla possível (CABALLERO-RIVERO; 

SÁNCHEZ-TARRAGÓ; SANTOS, 2019, p. 2). 

 

Enquanto termo que engloba uma série de manifestações de fazeres abertos, este 

trabalho preocupa-se em conceituar algumas frentes deste movimento, sendo elas a própria 

Ciência Aberta, o movimento de Acesso Aberto, a Avaliação de Ciência Aberta, na forma 

da Avaliação por Pares Aberta; os Dados de Pesquisa Abertos; a Reprodução de Pesquisas 

Abertas, na forma dos Cadernos de Pesquisa Abertos; as Políticas de Ciência Aberta e; as 

Ferramentas de Ciência Aberta, na forma dos Repositórios, em acordo com o especificado 

pela taxonomia desenvolvida pela Facilitate Open Science Training for European Research 
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(FOSTER). Tais conceitos serão desenvolvidos no decorrer da terceira seção deste trabalho 

– O movimento da Ciência Aberta. 

 Este trabalho é composto por seis seções, a saber: Introdução; A Ciência da 

Informação e a Comunicação Científica: relações e diálogos; O movimento da Ciência 

Aberta; Metodologia; Ciência da Informação e Ciência Aberta: diálogos possíveis e; 

Conclusão, seguido das Referências e Apêndices.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 O presente estudo possui como tema a identificação das relações existentes entre a 

Ciência Aberta e a Ciência da Informação a partir de análise elaborada via Revisão Narrativa 

de Literatura de artigos científicos recuperados em busca na Brapci, no período entre os anos 

de 2015 e 2019. No âmbito da Ciência da Informação, este projeto busca compreender os 

tipos de aproximações que são desenvolvidas com a Ciência Aberta, por meio da 

identificação dos temas de interesse apresentados nos trabalhos dos pesquisadores da área. 

 A questão elaborada neste projeto se apresenta da seguinte maneira: Como se 

configuram as relações entre o movimento da Ciência Aberta e o campo da Ciência da 

Informação? Por se caracterizar como um estudo de viés exploratório, a hipótese encontra-

se em aberto, uma vez que “esse tipo de pesquisa não tem o objetivo de testar uma hipótese, 

mas de procurar padrões.” (BRAGA, 2007, p. 25). A seguir, será apresentado o objetivo 

geral da pesquisa, o resultado esperado e os objetivos específicos a serem desenvolvidos ao 

longo do trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

• Determinar em que dimensões o campo da Ciência da Informação e o movimento de 

Ciência Aberta se relacionam e estabelecer um panorama dessa relação da Ciência 

Aberta com as pesquisas brasileiras em Ciência da Informação no período entre 2015 

e 2019, analisando como essa relação perpassa e se estabelece no domínio da 

comunicação científica. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Conceituar a Comunicação Científica enquanto subárea da Ciência da Informação; 
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• Caracterizar a Ciência Aberta, discorrendo sobre as expressões do movimento 

contidas no primeiro nível da taxonomia elaborada pela Facilitate Open Science 

Training for European Research (FOSTER); 

• Mapear as pesquisas que abordam a Ciência Aberta no campo da Ciência da 

Informação, por meio de consulta à Brapci, visando identificar a presença e 

modalidades existentes da relação entre campo e movimento no âmbito brasileiro. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A Ciência da Informação é uma disciplina que possui um “[...] importante papel a 

desempenhar por sua forte dimensão social e humana [...]” (SARACEVIC, 1996, p. 42). 

Ainda, é caracterizada por sua interdisciplinaridade e diálogo com variadas áreas 

(SARACEVIC, 1996). Além disso, o campo se relaciona diretamente com o fazer científico 

e novas modalidades de práticas científicas através da presença de teorias, com a subárea da 

comunicação científica e a proximidade com o movimento aberto (PINHEIRO, 1997; 

ARAÚJO, 2009; PINHEIRO, 2018). Dessa maneira, essa pesquisa se justifica como forma 

de observar os diálogos construídos pelo campo, através da compreensão dos tipos de 

aproximações que são realizadas com a Ciência Aberta, por meio da identificação das 

temáticas de interesse desenvolvidas nos trabalhos resultantes de pesquisa. 

Uma vez que a Ciência Aberta advoga por uma nova forma de fazer ciência, é 

necessário compreender as maneiras como a Ciência da Informação está se posicionando 

frente ao movimento, visto que a problematização e práticas de pesquisa da Ciência Aberta 

estão estreitamente ligadas aos processos de criação, tratamento e acesso à informação. 

Desta maneira, a disciplina estabelece pontos de contato, a fim de expandir as relações com 

as práticas abertas, adquirindo novas habilidades para complementar os estudos 

desenvolvidos no campo.  

 A necessidade de se buscar novas práticas é apontada por González de Gómez 

(2011), que destaca as tecnologias digitais como importante exemplo de ferramenta, uma 

vez que são caracterizadas por sua interatividade e uso de mídias variadas que possibilitam 

a mediação e inovação na área social.  

O presente estudo demonstra sua importância ao abordar as relações que se 

estabelecem entre o campo da Ciência da Informação com o movimento da Ciência Aberta, 

a fim de ampliar as percepções em torno do fazer científico. Além disso, configura uma 
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abordagem que acompanha a evolução tecnológica responsável por desenvolver novos 

formatos para a ciência e a Comunicação Científica decorrente – subárea de pesquisa da 

Ciência da Informação.  

A justificativa deste trabalho é complementada pela existência de pesquisas afins 

realizadas previamente, a exemplo daquilo que foi elaborado por Menêses (2019) em sua 

dissertação de mestrado. Dessa forma, opta-se por contemplar os estudos da autora através 

da consideração de algumas de suas sugestões de trabalhos futuros como a serem 

desenvolvidas nesta pesquisa, com foco em publicações nacionais, aspectos não abordados 

anteriormente. 
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2 A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E A COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA: 

RELAÇÕES E DIÁLOGOS 

 

Pretende-se, nesta seção, abordar a Ciência da Informação e a sua relação com a 

Comunicação Científica. Para isso, serão abordados os seguintes temas: o que é a Ciência 

da Informação, seu objeto de estudo, constituição e relação com a Comunicação Científica. 

Após isso, serão tratados o que é a ciência, os atores envolvidos no processo e o fazer 

científico. Dando continuidade, será considerado o artigo científico e o periódico como 

principais veículos de comunicação do conhecimento, apontando-se o modo como eles se 

desenvolveram ao longo do tempo – de maneira física e, posteriormente, digital, com o 

advento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). 

Por fim, será abordado o mal-estar epistêmico que surge através da entrada das 

editoras científicas no campo da publicação científica e as questões envolvendo falta de 

confiança e a opacificação da ciência no contexto trans científico da indústria editorial. A 

partir disso, será discutida a crise da publicação científica e o surgimento do movimento do 

Acesso Aberto para contorná-la, dando abertura para a discussão do próximo capítulo. 

 

2.1 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: DEFINIÇÃO, OBJETO, CONSTITUIÇÃO E 

RELAÇÃO COM A COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 A Ciência da Informação é uma disciplina pura – por estudar o objeto informação 

sem pô-lo em prática e aplicada – por desenvolver produtos oriundos da aplicação da 

informação (BORKO, 1968) relativamente recente, datando do pós-Segunda Guerra 

Mundial e oriunda da necessidade de se lidar com a explosão documental ocorrida à época, 

em decorrência dos grandes avanços científicos (BUSH, 1945; SARACEVIC, 1996).  Freire 

(2006) destaca, entretanto, o surgimento da Ciência da Informação como de antes deste 

período, tendo suas raízes na Europa, através da criação do Institut International de 

Bibliographie (IIB)2 e nos Estados Unidos, por meio do American Documentation Institute 

 
2 A mudança de nome de Institut International de Bibliographie (IIB) para Fédération Internationale de 

Documentation (FID) ocorreu em 1938 (INTERNATIONAL FEDERATION FOR INFORMATION AND 

DOCUMENTATION, [c2021]). 
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(ADI)3, em 1937. A disciplina possui uma série de características quanto à sua definição, 

objeto e constituição abordadas brevemente a seguir. 

 Harold Borko (1968), documentalista norte-americano, define a Ciência da 

Informação como  

 

[...] a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento informacional, 

as forças que governam os fluxos de informação, e os significados do 

processamento da informação, visando à acessibilidade e a usabilidade ótima. A 

Ciência da Informação está preocupada com o corpo de conhecimentos 

relacionados à origem, coleção, organização, armazenamento, recuperação, 

interpretação, transmissão, transformação, e utilização da informação. (BORKO, 

1968, p. 3, tradução nossa). 

 

O texto de Borko é um marco na definição da Ciência da Informação por apresentar 

seu escopo de atuação e preocupações quanto aos processos que permeiam o tratamento da 

informação. O autor aponta ainda que a disciplina objetiva proporcionar um corpus teórico 

acerca da informação, visando o aperfeiçoamento de instituições e procedimentos orientados 

ao acúmulo e compartilhamento de conhecimento (BORKO, 1968). 

A Ciência da Informação possui uma série de atuações a serem desempenhadas pelos 

seus estudiosos, tais como necessidades de informação e uso; criação de documentos e cópia; 

análise de linguagem; tradução; resumo, classificação, codificação e indexação; arquitetura 

de sistemas; análise e avaliação; reconhecimento de imagem e; sistemas adaptativos 

(BORKO, 1968).  

Para González de Gómez (2003b), a Ciência da Informação é  

 

[...] aquela que estuda fenômenos, processos, construções, sistemas, redes e 

artefatos de informação, enquanto ‘informação’ for definida por ações de 

informação, as quais remetem aos atores que as agenciam, aos contextos e a 

situações em que acontecem e aos regimes de informação em que se inscrevem. 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003b, p. 32). 

 

Ao afirmar isso, a autora destaca os principais elementos observados pela Ciência da 

Informação, responsáveis por desenvolver ações de informação, que incluem processos, 

elementos discursivos, tecnológicos e regulatórios. 

Le Coadic (1996) aponta que a Ciência da Informação surge com o objetivo de 

responder a uma determinada demanda social – neste caso, em relação a se constituir como 

 
3 O American Documentation Institute (ADI) teve seu nome alterado para American Society for Information 

Science (ASIS), em 1968, e Association for Information Science and Technology (ASIS&T), em 2013 

(TECHNICAL..., [2015]). 
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uma disciplina que lida com a Sociedade da Informação4, compreendendo as propriedades e 

processos envolvendo a informação. A partir disso, observa-se que a Ciência da Informação 

é uma ciência dita social por lidar com problemas desta variante – no Brasil elencada pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) dentro da grande 

área Ciências Sociais Aplicadas (LE COADIC, 1996; SALES; MURGUIA, 2015). 

Saracevic (1995; 1996) sintetiza três elementos como os principais constituintes da 

Ciência da Informação: o campo é, por natureza, interdisciplinar5, está conectado 

diretamente à tecnologia da informação e participa de maneira destacada no 

desenvolvimento da Sociedade da Informação. 

Pinheiro (1999) destaca três pontos que caracterizam a Ciência da Informação 

enquanto interdisciplinar: por conta de seu estatuto científico de ciência social, por suas 

interfaces com outros campos – tais como Biblioteconomia, Ciência da Computação e 

Comunicação e possui objeto de estudo de difícil apreensão, enquanto complexo na 

dimensão abstrata.  

O objeto de estudo da Ciência da Informação são os processos que permeiam a 

informação, com a disciplina se encarregando de lidar com as etapas pelas quais a 

informação passa, envolvendo criação, organização e distribuição, a fim de torná-la apta para 

uso (SMIT; BARRETO, 2002). Para os autores, a informação se caracteriza enquanto 

“estruturas simbolicamente significantes com a competência de gerar conhecimento para o 

indivíduo e para o seu meio.” (SMIT; BARRETO, 2002, p. 18).  

Acerca da Ciência da Informação, apontam-se duas abordagens, sendo os paradigmas 

físico, cognitivo e social elencados por Capurro (2003) e teorias das subáreas do campo, 

delimitadas por Araújo (2009). Neste trabalho, dá-se preferência à reconstrução por subáreas 

a fim de se elaborar a argumentação teórica acerca da Comunicação Científica e a sua relação 

com a Ciência da Informação. 

Em seu texto Correntes teóricas da Ciência da Informação, Araújo (2009) aponta o 

surgimento de áreas e subáreas do campo que, guiados por correntes e entendimentos 

teóricos deram origem a conceitos específicos que concordam, discordam e se sobrepõem. 

 
4 Sociedade da Informação refere-se “[...] transformações técnicas, organizacionais e administrativas que têm 

como “fator-chave” não mais os insumos baratos de energia – como na sociedade industrial – mas os insumos 

baratos de informação propiciados pelos avanços tecnológicos na microeletrônica e telecomunicações.” 

(WERTHEIN, 2000, p. 71). 
5 Para Japiassu (1976, p. 54), a interdisciplinaridade se caracteriza na forma de “[...] uma crítica das fronteiras 

das disciplinas, de sua compartimentação, proporcionando uma grande esperança de renovação e de mudança 

no domínio da metodologia das ciências humanas”. 
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Com essa perspectiva, o autor caracteriza seis correntes teóricas que compõem o campo, 

sendo elas a teoria matemática, recuperação da informação e bibliometria, a teoria sistêmica, 

a teoria crítica da informação, as teorias da representação e da classificação, a produção e 

comunicação científica e os estudos de usuários, listadas a seguir.  

• A teoria matemática, recuperação da informação e bibliometria, é apresentada 

em 1948 e publicada em 1949, sendo conhecida, segundo Araújo (2009), como 

Teoria da Informação. Este nome se dá por ser a primeira vez em que se elaborou um 

conceito científico de informação. Shannon e Weaver se debruçam sobre a eficácia 

do processo comunicacional e apontam três níveis de problemas – técnicos, 

semânticos e pragmáticos. Apesar disso, a teoria que elaboram se apoia apenas no 

nível técnico, lidando com o transporte físico da informação, adotando, para isso, 

conceitos provenientes das ciências exatas, como entropia e probabilidade, que, 

aplicados na teoria da informação, resultam em fórmulas que preveem quanto texto 

cada canal consegue transportar. Além disso, estes conceitos são empregados na 

recuperação da informação – em questões envolvendo revocação e precisão. A 

perspectiva da bibliometria vai na direção da aplicação de técnicas estatísticas para 

o estabelecimento de padrões em itens informacionais, observando o transporte e se 

apoiando nas leis de Lotka6, Bradford7 e Zipf8, visando quantificar e, a partir disso, 

prever manifestações vindouras dos fenômenos envolvendo a informação 

(ARAÚJO, 2009); 

• A teoria sistêmica tem origem nos idos dos anos 1930 com Bertalanffy, mas ganha 

destaque no campo em 1948, através dos estudos de Wiener. Possui suas raízes na 

Biologia e lida com os estudos relacionados ao esquema parte-todo, traçando estudos 

que se assemelham aos do corpo humano – partes contribuindo para o pleno 

funcionamento do todo. Considera-se, nesta teoria, o estudo dos processos de 

maneira circular – em detrimento dos processos lineares pensados pelo modelo físico 

– de forma que os processos de geração de informação estabeleçam uma lógica de 

entrada e saída dos sistemas, onde a saída de um constitua a entrada de novos 

elementos (ARAÚJO, 2009); 

 
6 A lei de Lotka “[...] analisa a produtividade científica dos autores, ou seja, verifica a contribuição de cada um 

para o desenvolvimento científico em sua área de conhecimento.” (RODRIGUES; VIERA, 2016, p. 169). 
7 A lei de Bradford “[...] permite calcular o grau de relevância dos periódicos em uma determinada área do 

conhecimento." (RODRIGUES; VIERA, 2016, p. 169-170). 
8 A lei de Zipf “[...] permite estimar as frequências de ocorrência das palavras de um determinado texto 

científico e tecnológico.” (RODRIGUES; VIERA, 2016, p. 170). 
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• A teoria crítica da informação se apresenta enquanto pautada pela Filosofia e 

História e se baseia em uma postura de duvidar da realidade, procurando descobrir 

significados implícitos. Em se tratando da Ciência da Informação, a teoria crítica da 

informação busca observar os conflitos existentes sobre a informação, considerando 

que ela não é dividida de maneira equitativa entre os que estão envolvidos no 

processo, gerando uma situação de inclusão-exclusão informacional. A partir disso, 

tem interesse em desenvolver seus estudos na direção da democratização do acesso 

(ARAÚJO, 2009); 

• A teoria da representação e da classificação está diretamente conectada ao núcleo 

da Ciência da Informação, uma vez que estabelece vínculos profundos com a 

Biblioteconomia. Procura desenvolver maneiras de gerar representação, 

classificação e descrição da informação satisfatórias e que beneficiem os processos 

de tratamento da informação. Dentro dela podem ser incluídos os sistemas de 

classificação e tem Ranganathan como um de seus principais teóricos (ARAÚJO, 

2009); 

• Produção e comunicação científica, como subárea, se relaciona, em sua origem, 

com o contexto da Guerra Fria, considerando a informação como elemento 

estratégico de segurança e desenvolvimento dos países. Nesse sentido, começam a 

se desenvolver estudos a fim de compreender o modo como os cientistas lidavam 

com a informação científica, migrando, em seguida, para entender os processos de 

comunicação com o objetivo de entender os fluxos e usos desta informação para 

fomentar o desenvolvimento e o progresso (ARAÚJO, 2009); 

• As teorias dos estudos de usuários procuram compreender a forma como uma 

comunidade se comporta, a fim de se desenvolver estratégias que garantam a 

satisfação de suas necessidades informacionais. Após isso, se desenvolvem pesquisas 

objetivando averiguar o nível de satisfação dos usuários com os serviços oferecidos 

pelas unidades de informação. Esta teoria possui interesse em compreender os 

processos que os usuários desempenham entre perceber a necessidade de se obter 

uma informação – a fim de solucionar um problema – e os caminhos que percorrem 

para alcançar tal objetivo (ARAÚJO, 2009). 

 

O campo da Ciência da Informação surge em meio à revolução científica e técnica 

no pós-Segunda Guerra Mundial (SARACEVIC, 1996). Nos anos 1950, os cientistas se 
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debruçam sobre uma importante questão apontada por Vannevar Bush em seu célebre artigo 

As we may think (BUSH, 1945): como dar acesso à uma massa crescente de conhecimento? 

Em um exercício conceitual, o autor apontou a criação do Memex como sugestão para lidar 

com o problema – o que poderíamos comparar a uma espécie de computador rudimentar. 

Ao longo das décadas seguintes, os cientistas se voltaram para questões oriundas do 

problema apontado por Bush, tais como a recuperação da informação e os processos que a 

norteiam, buscando parcerias com a tecnologia da informação para elaboração de respostas 

que contemplassem a descrição, busca e sistemas empregados na recuperação da informação 

(SARACEVIC, 1996). Os anos 1990 são marcados pela Ciência da Informação começando 

a se preocupar com questões emergentes envolvendo a Internet e o fazer bibliotecário 

relacionado a este novo veículo (ONYANCHA, 2018). A década de 2000 é pautada pelos 

estudos direcionados ao Acesso Aberto e veículos de disseminação do conhecimento, tais 

como repositórios e bibliotecas virtuais (PINHEIRO, 2018) e, na década de 2010, são 

apontados estudos voltados para a gestão do conhecimento, bibliometria, comunicação 

científica, Ciência Aberta e Ciência Cidadã como foco da Ciência da Informação 

(ONYANCHA, 2018; PINHEIRO, 2018). 

A Ciência da Informação estabelece aproximação com diversos campos, tais como a 

Biblioteconomia, Arquivologia, Ciência da Computação, Ciência Cognitiva, Comunicação 

e Sociologia da Ciência, Direito, Economia, Psicologia, Linguística e Filosofia 

(SARACEVIC, 1996; PINHEIRO, 1999; PINHEIRO, 2018). Alguns destes estão presentes 

desde sua gênese, tais como a Biblioteconomia, enquanto outros foram se conectando com 

o campo com o passar do tempo. Pinheiro (2018) aponta que o desenvolvimento das subáreas 

da Ciência da Informação no decorrer dos anos propiciou a aproximação de novas disciplinas 

aos seus estudos. A figura 1 relaciona as subáreas da Ciência da Informação com as áreas 

afins que estabelecem algum tipo de vínculo com o campo: 
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Figura 1 – Subáreas da Ciência da Informação e sua relação com disciplinas afins

 
Fonte: Pinheiro (2018). 

 

É possível perceber, mediante o levantamento que a autora estabelece em seu estudo, 

que a Ciência da Informação e a Ciência da Computação tem mantido laços estreitos de 

cooperação, visto a grande quantidade de ações conjuntas que desempenham nas subáreas 

da Ciência da Informação. 

Conforme Araújo (2009) apontou ao apresentar as correntes teóricas que pautam a 

Ciência da Informação, uma delas ganha destaque para ser tratada neste momento – a Teoria 

de Produção e Comunicação Científica. É possível perceber que tais questões permeiam a 

Ciência da Informação há tempos, tendo diversos autores pensado sobre seu impacto para o 

desenvolvimento dos estudos do campo. Neste espaço, pretende-se observar o modo como 

a Ciência da Informação se relaciona com a Comunicação Científica, especificamente no 

âmbito acadêmico brasileiro. 

Pinheiro (1997) aponta que os primeiros esforços na direção do desenvolvimento da 

pós-graduação brasileira em Ciência da Informação ocorreram na década de 1970 com o 
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desenvolvimento e implantação das disciplinas Comunicação Científica9 e Bibliometria no 

mestrado em Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação 

(IBBD10), por Hagar Espanha Gomes e Gilda Maria Braga, respectivamente. A elaboração 

e lançamento do periódico Ciência da Informação, em 1972, também se destacou como um 

elemento importante para a sedimentação dos estudos sobre a temática – tendo a disciplina 

de Comunicação Científica e a Sociologia da Ciência contribuído de maneira importante 

para a consolidação da revista (PINHEIRO, 1995). 

No decorrer dos anos, a Comunicação Científica se estabeleceu enquanto subárea da 

Ciência da Informação, demonstrando sua relevância e pertinência para os estudos do 

campo, principalmente com o desenvolvimento da chamada Sociedade da Informação e a 

ascensão das TICs, originando uma série de trabalhos que observam o processo também na 

sua dimensão eletrônica (PINHEIRO, 2007b; 2012): 

 

Entre as subáreas que fazem parte do seu espaço epistêmico, a comunicação 

científica é das mais estudadas, principalmente nos últimos anos, em função dos 

fenômenos da Sociedade da Informação, especialmente os impactos das 

tecnologias da informação e da comunicação (TICs), no que tange aos periódicos 

eletrônicos, à propriedade intelectual e ao acesso livre (open access) à informação 

científica entre outras questões contemporâneas.” (PINHEIRO, 2012, p. 117). 

 

 Os principais autores que desenvolveram pesquisas sobre a Comunicação Científica 

no âmbito internacional foram Solla Price, Ziman, Garvey e Meadows (PINHEIRO, 2012). 

A autora aponta que tais pesquisadores tiveram grande impacto na formação brasileira, tendo 

Solla Price ministrado conferências no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) nos anos 1970 e Meadows participado da formação de professores 

locais, como Rosali Fernandez de Souza (PINHEIRO, 2012).  

 Até os anos 2000, poucos programas abordam diretamente a temática da 

Comunicação Científica em suas linhas de pesquisa, destacando-se os Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade de Brasília (UnB), com a 

linha Comunicação da Informação e IBICT, dentro da linha Teoria, Epistemologia e 

Interdisciplinaridade, que desenvolviam pesquisas nesta área (PINHEIRO, 2007a). Em 

contrapartida, Silva, Tavares e Pereira (2010), apontam que a Ciência da Informação 

 
9 O termo Comunicação Científica, quando em letras maiúsculas, é tratado como subárea da Ciência da 

Informação. 
10 A mudança de IBBD para Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) ocorre em 

1976, por meio da Resolução Executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) nº20/76 (IBICT, 1976). 
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brasileira percebe a importância de se discutir sobre a Comunicação Científica em seu meio 

desde os anos de 1990 – o que se reflete em publicações em outros programas, a partir de 

docentes pesquisadores como Daisy Pires Noronha, Geraldina Porto Witter e Dinah Aguiar 

Población. 

 Pinheiro (2012) aponta que, com o passar dos anos, outros PPGCI formalizaram 

linhas de pesquisa11 sobre o tema Comunicação Científica, consolidando ainda mais a 

importância dada à temática nos estudos brasileiros da Ciência da Informação. Dessa forma, 

é possível observar que os estudos sobre a Comunicação Científica ganharam ainda mais 

destaque, abordando reflexões sobre canais, veículos, ciclos e modelos de comunicação; 

produtividade científica; bibliometria, cientometria e webometria e; estudos relacionados à 

processos de publicação e divulgação científica, além da questão do Acesso Aberto à 

informação científica e os direitos que incorrem na publicação das pesquisas (SILVA; 

TAVARES; PEREIRA, 2010; PINHEIRO, 2018). 

 A Comunicação Científica ampliou seu lugar de destaque nos estudos da Ciência da 

Informação através da criação do Grupo de Trabalho (GT) número 7 do Encontro Nacional 

de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da Informação (Enancib), cujo título é Produção e 

Comunicação da Informação em Ciência, Tecnologia & Inovação12 (PINHEIRO, 2012). A 

autora menciona ainda a criação da plataforma Scientific Electronic Library Online 

(SciELO13) e do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), também conhecido 

 
11 “A atualização também apontou outros Programas que hoje incluem a comunicação científica: o da UFMG, 

com a denominação Comunicação Científica; o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 

USP, bem como no novo mestrado em Ciência da Informação da UFF, iniciado em 2009, sob a denominação 

Comunicação Científica e o Mundo Eletrônico.” (PINHEIRO, 2012, p. 124). 
12 Desde seu surgimento, em 1994, o GT7 – à época 6 e, por um período, 5 – ganhou uma variedade de nomes, 

tais como Produção Científica/Literatura Cinza (1994), Produção Científica/Literatura Cinzenta (1995-1997), 

Comunicação Científica (2000), Comunicação e Produção Científica/Literatura Cinzenta (2003), Informação 

para Diagnóstico, Mapeamento e Avaliação (2005), sendo o nome atual adotado desde 2007 (GT07 – 

PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA & INOVAÇÃO, 

[20--?]. 
13 “O programa SciELO reúne mais de 1000 periódicos revisados por pares de acesso aberto (Via Dourada) de 

15 países da América Latina, Portugal, Espanha e África do Sul. A plataforma opera como meta-publisher 

reduzindo custos, trazendo inovação tecnológica e maximizando a visibilidade, além de agregar um selo de 

qualidade e prestígio. O programa é liderado pela Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo, Brasil 

(FAPESP) e sua operação é descentralizada e financiada por agências de fomento e ministérios dos países onde 

funciona a Rede SciELO. O programa vem promovendo a busca da auto sustentabilidade por meio da 

minimização dos custos de serviços de editoração e publicação e convergindo diferentes fontes de custeio.” 

(NASSI-CALÒ, 2016, não paginado). 
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como Open Journal Systems14 (OJS) como iniciativas que contribuem para a comunicação 

científica.  

Nos últimos anos15, alguns dos temas de interesse que tem sido abordados questões 

acerca de novas modalidades de avaliação científica, tais como a altmetria nos periódicos 

da Ciência da Informação (ARAÚJO, 2015), comunicação científica16 vista do ponto de vista 

dos pesquisadores (HAYASHI; GUIMARÃES, 2016), Acesso Aberto sob a ótica da ciência 

e tecnologia (CINTRA; FURNIVAL; MILANEZ, 2017), depósito de publicações em 

Repositórios Institucionais (FREITAS; LEITE, 2018) e desempenho de índices de citação 

em periódicos científicos do campo (SEGUNDO et al., 2020). 

 Após estas colocações, pode-se observar que a Comunicação Científica é uma 

subárea de grande relevância para os estudos da Ciência da Informação, com destaque para 

aquilo que é desenvolvido no âmbito das instituições de pesquisa, grupos e programas de 

pós-graduação (SILVA; PINHEIRO; REINHEIMER, 2013). Diversas iniciativas17 

contribuem para os estudos e desenvolvimento desta vertente, o que prova a relevância e a 

necessidade de aprimorar a discussão em torno da produção científica institucional e pública 

com duplo benefício: para a consolidação da pesquisa no campo e oferecendo insumos para 

programas e ações de política e gestão científico-tecnológica. 

Ao mesmo tempo, cabe ressaltar que a emergência de questões de diferente ordem 

(tal como a reprodutibilidade da pesquisa científica) tem aberto maior espaço à 

problematização dos processos de produção do conhecimento científico. Do mesmo modo, 

o surgimento e expansão de estudos sobre Ciência Aberta e Ciência Cidadã reabre o espaço 

de discussão da Ciência da Informação com maior preocupação com as condições de 

produção do conhecimento científico, sua disseminação, apropriação e aplicação. 

 Destaca-se assim a importância de reconstrução das relações da Ciência da 

Informação com a Ciência Aberta, como designação de um conjunto de movimentos e 

 
14 O sistema OJS/SEER foi desenvolvido no Canadá e deu visibilidade à informação científica na América 

Latina em níveis regionais e internacionais, sendo adotado por uma grande quantidade de periódicos de 

diversas áreas – incluindo a Ciência da Informação (ROCHA; MUÑOZ; VILAN FILHO, 2017). 
15 Pesquisa realizada na Brapci em junho de 2021 com o intuito de verificar como estão as publicações sobre 

Comunicação Científica na Ciência da Informação em período recente. Empregaram-se os termos 

“comunicação científica” e “Ciência da Informação” no intervalo entre 2015 e 2020. 
16 Em letras minúsculas, o termo comunicação científica é tratado como o processo em si. 
17 O blog da SciELO, intitulado SciELO em Perspectiva contém uma série de textos relacionados ao debate 

sobre a comunicação científica, destacando-se, dentre outros, temas como reflexões acerca do tempo necessário 

para se fazer ciência (OLIVEIRA, 2018), preprints enquanto forma de aceleração dos processos (SPINAK, 

2019) e lentidão na reforma do cenário (VELTEROP, 2020). 
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orientações, que afetam todo o ciclo da produção, comunicação, réplica e apropriação social 

dos conhecimentos científicos. 

 

 

2.2 CIÊNCIA, ATORES E FAZERES  

 

Antes de dar início à discussão em torno da comunicação científica, é importante que 

se compreenda o que é a ciência e as indagações envolvidas em sua existência – grande 

responsável por todas as questões que tentaremos discutir nesta seção.  

O físico e epistemólogo da ciência John Ziman (1979) aponta, em seu livro 

“Conhecimento público” que existe uma grande dificuldade em se conceituar a ciência, por 

conta de todos os elementos que a constituem – sejam eles atores, instituições, 

direcionamentos ou filosofias. Delimitar seu significado é tão complexo quanto tentar 

explicar a própria vida, segundo o autor. Apesar disso, é possível conceituar a ciência através 

de alguns elementos iniciais, tais como uma criação humana, um empreendimento 

sociológico, detentora de registros documentados, possuidora de uma área de atuação 

delimitada e praticantes orientados a uma conduta profissional conscientes do consenso 

vigente em torno das práticas científicas (ZIMAN, 1979). Esta colocação é corroborada por 

Mueller (2000a), destacando ainda que é tradicional pensar a ciência como 

departamentalizada, mas, ainda assim, referida à unicidade da natureza. 

Apesar de soar ampla em sua definição, algumas características podem ser atribuídas 

à ciência, visando aperfeiçoar a apreensão do seu significado: é possuidora de precisão, se 

utiliza de metodologias, tem cunho acadêmico, é baseada em lógica e trabalha com a prática, 

é detentora de um caráter intelectual, apoiada em conceitos, adepta da abstração, psicológica 

– por conta dos atores envolvidos em seus fazeres –, pública – por ser orientada à sociedade 

–, possuidora de um conjunto de ideias com determinado grau de coerência e focada em 

proporcionar uma filosofia da natureza (ZIMAN, 1979). 

Entretanto, é importante ressaltar que a ciência, embora metódica, é construída em 

cima da crença, experiência e bom senso dos cientistas, que estão conscientes de que só é 

possível chegar a verdades parciais. Apesar do esquema lógico-indutivo ser responsável por 

impedir erros científicos, por conta de sua definição, o cientista sabe que não será possível 

alcançar a perfeição – e isso o consola (ZIMAN, 1979). É importante considerar que a 

atuação dos cientistas, na forma da investigação, vai se basear em imitação e na bagagem 
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acumulada ao longo dos anos. Percebe-se isso durante toda a formação do pesquisador que, 

orientado por professores, consegue realizar as medições, reflexões e questionamentos 

necessários para adentrar, posteriormente, ao universo dos cientistas qualificados (ZIMAN, 

1979). 

Posto isso, pode-se considerar uma definição simples para o que é a ciência – “[...] 

conhecimento público” (ZIMAN, 1979, p. 24). Todavia, esse conhecimento necessita de 

atributos para ser considerado válido, uma vez que, possuindo maneiras de financiar, 

qualquer indivíduo pode tornar pública suas ideias, observações e percepções das coisas – 

logo, é importante especificar que o conhecimento científico, para ser considerado como tal, 

deve passar por etapas de validação pelos pares que compõem a comunidade científica, 

através de processos que corroborem ou refutem suas afirmações, a fim de que seja aceito 

através de consenso pelos integrantes da ciência (ZIMAN, 1979). A partir do momento em 

que se considera algo como validado dentro da ciência, os cientistas consultam o que foi 

produzido para firmar suas pesquisas e identificar o que ainda deve ser estudado (COPE; 

KALANTZIS, 2009), servindo então de base para a criação de novos conhecimentos. 

Para Merton (2013), o ethos da ciência se estrutura sobre quatro18 características 

fundamentais: comunismo (Communism) – o que é descoberto pela ciência é uma criação 

conjunta e, por consequência, propriedade de todos, com os cientistas se orientando a buscar 

o reconhecimento como forma de retribuição, em lugar da propriedade sobre a descoberta; 

universalismo (Universalism) – conectado com o aspecto impessoal da ciência e responsável 

por rejeitar particularidades e, por consequência, incentivar a objetividade e também a 

democratização; desinteresse (Disinterestedness) – firmada sobre o caráter público da 

ciência e constituinte da integridade dos pesquisadores e; ceticismo organizado (Organized 

Skepticism) – aplicado de maneira metodológica e institucional e responsável por permitir 

uma análise imparcial das coisas. O autor pontua ainda que é através da publicação dos 

trabalhos de pesquisa de maneira orientada a não ser diretamente recompensado que o 

cientista contribui para o desenvolvimento do conhecimento científico enquanto pertencente 

à sociedade (MERTON, 2013).  

Um cientista que pensou questões importantes sobre a comunicação científica foi o 

britânico John Bernal, responsável por publicar, em 1939, o livro The Social Function of 

 
18 Ziman, em 2000, acrescentou a originalidade ao ethos Mertoniano, declarando que esta característica é 

fundamental para a ciência manter a habilidade de produzir novos conhecimentos (ZIMAN, 2000 apud REIS; 

VIDEIRA, 2013), criando o acrônimo CUDOS (TURNER, 2007 apud REIS; VIDEIRA, 2013). 



34 

 

Science, onde aborda o protagonismo da informação em meio a um estado socialista 

científico (MUDDIMAN, 2003). Bernal, em sua obra, elabora como a ciência poderia estar 

servindo ao aperfeiçoamento da sociedade, estabelecendo uma relação entre o avanço 

científico, planejamento e progresso social à medida que se torna mais acessível ou mediante 

a sua maior acessibilidade (MUDDIMAN, 2003). Sob um viés informacional, Bernal aponta 

que a ciência, para ser reorganizada, precisaria ter o aparato da comunicação científica 

reestruturado, não bastando a realização de mudanças administrativas ou financeiras 

(BERNAL, 1939, p. 292 apud MUDDIMAN, 2003), pensando sobre uma ideia rudimentar 

de Ciência Aberta. Bernal foi responsável também por compilar estimativas dos gastos 

estatais com ciência, o que influenciou diversas discussões sobre política científica no 

decorrer dos anos (PIELKE JUNIOR, 2014). 

Passar pelas etapas de avaliação, a fim de se considerar sua validade faz com que o 

conhecimento científico seja considerado confiável – possuidor de um selo de qualidade, em 

comparação com o não-científico (ZIMAN, 1979). A confiabilidade é uma característica 

fundamental do conhecimento científico e é obtida, segundo Mueller (2000a), através da 

aplicação de metodologias científicas que permitam a geração de conhecimento e a 

submissão dos resultados das investigações aos pares para validação. 

Ainda segundo Ziman (1979), outros fatores podem ser considerados para a 

validação do conhecimento – estes voltados a questões comportamentais e éticas: 

 

no final, a melhor maneira de se decidir se a soma de conhecimentos é científica 

ou não consiste quase sempre em observar a atitude dos profissionais que a 

manipulam com relação ao trabalho dos seus colegas. Um sintoma garantido de 

ausência de ciência são os ataques pessoais e a falta de tolerância de um 

pesquisador quanto aos pontos-de-vista de outro. (ZIMAN, 1979, p. 44). 

 

A comunicação tem um papel constitutivo na produção do conhecimento científico. 

Meadows (1999, p. vii) é enfático ao apontar que “a comunicação situa-se no próprio coração 

da ciência”, destacando que é um elemento de grande importância para o desenvolvimento 

das atividades científicas. Para Autran (2021), a comunicação científica se caracteriza como 

uma atividade desenvolvida de maneira constante entre os pares, visando trocar informações 

e ideias por meio de canais formais e informais. Eisend (2002) complementa este significado, 

pontuando que ela ocorre na dimensão do conteúdo enquanto transmissora da informação e 

na dimensão social, relacionada aos cientistas.  
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Targino (2000) afirma que o processo de comunicação científica é parte inerente às 

atividades elaboradas no âmbito da ciência, uma vez que une os esforços dos cientistas 

envolvidos através da troca de informações que se inserem no ciclo de uso e criação, se 

apoiando em quem veio antes e contribuindo com quem vem depois. O processo transcorre 

através das etapas de “[...] investigação, análise, documentação, comunicação, produção, 

registro e disseminação da informação.” (GOMES; ROSA, 2017, p. 83). Para que o 

desenvolvimento de novos conhecimentos ocorra, os cientistas devem buscar aquilo que foi 

produzido anteriormente, a fim de elaborar conexões entre os estudos e autores (SILVA; 

PINHEIRO; REINHEIMER, 2013). 

O conhecimento se apresenta como uma produção social, por se originar baseado em 

conhecimentos prévios (ALBAGLI, 2015), elaborado por diversas comunidades na 

sociedade em variados formatos. Dentre as comunidades, destaca-se, neste texto, a científica, 

conceituada por Targino (2000, p. 10) como “[...] termo que designa tanto a totalidade dos 

indivíduos que se dedicam à pesquisa científica e tecnológica como grupos específicos de 

cientistas, segmentados em função das especialidades, e até mesmo de línguas, nações e 

ideologias políticas.”. A comunidade científica se constitui através de uma elite, responsável 

por estabelecer os parâmetros responsáveis por guiar o desenvolvimento das atividades de 

determinado campo, estabelecendo valores e padrões desejáveis a serem replicados, de 

forma que o centro exerça dominância e desenvolva suas atividades orientadas a si mesmo 

– exemplificado através de elementos como a avaliação por pares19 e a importância dos 

periódicos científicos –, enquanto a periferia busca se adequar às normas impostas e receber 

reconhecimento (MUELLER; OLIVEIRA, 2003). 

Estas questões envolvendo centro e periferia são tratadas através do que alguns 

autores (MEADOWS, 1999; MERTON; 2013) nomeiam de efeito Mateus, por conta da 

passagem bíblica sobre os que têm, possuirão mais e os que não têm, tudo será retirado, 

servindo como uma metáfora para os cientistas que possuem grande destaque recebendo 

ainda mais reconhecimento – oriundos de localizações centrais – em detrimento daqueles 

considerados de menor relevância, os quais têm o reconhecimento reduzido – que estão nas 

posições periféricas, sinalizando uma desproporcionalidade (MEADOWS, 1999; MERTON, 

2013). Ressalta-se também o apagamento dos cientistas menores que publicam em parceria 

 
19 Bornmann (2013 apud AMARAL; PRÍNCIPE, 2018, p. 322) afirma que a avaliação por pares é a “[...] 

principal ferramenta de controle de qualidade das publicações na maioria das áreas do conhecimento; e ao 

avaliar a qualidade da pesquisa, ela também designa qual pesquisa científica deve receber financiamento e 

quais resultados de pesquisa deverão ser publicados.”. 



36 

 

com os de grande reconhecimento como outro dos resultados deste efeito (MERTON, 2013). 

Todavia, os cientistas considerados menores contribuem grandemente para o avanço do 

conhecimento científico, através de suas numerosas pesquisas (COLE; COLE, 1973 apud 

MEADOWS, 1999). 

Diversos atores fazem parte do processo de comunicação científica, nomeados por 

Freitas e Leite (2019, p. 276): “[...] pesquisadores, editoras, bibliotecas, agências de fomento 

e universidades [...]”, uma vez que diretamente “[...] se relacionam e exercem influência 

sobre as atividades de produção, distribuição e uso da informação científica.” (FREITAS; 

LEITE, 2019, p. 276). 

Ziman (1979) aponta que os cientistas detêm um conjunto de características, tais 

como: consciência do consenso vigente na área em que atuam, dotação de uma curiosidade 

quase infantil, imaginação, humildade de ideias, manejo correto dos instrumentos de 

medição, busca da impessoalidade e a objetividade nas suas observações e, principalmente, 

padrões críticos elevados, produzindo e publicando trabalhos que contribuem para a 

ampliação do conhecimento público. Os pesquisadores possuem desejos diversos, tais como 

publicar rapidamente, ser amplamente citado, publicar em periódicos prestigiosos, publicar 

com baixo custo em Acesso Aberto, receber credibilidade e aceitação etc. (VELTEROP, 

2020; TARGINO, 2000). 

De maneira panorâmica, podemos lembrar algumas das principais instituições que 

organizam e sustentam a comunicação cientifica: 

• As editoras são responsáveis por tornar viável o processo editorial, através das ações 

de “[...] avaliação e a aprovação do original submetido pelo autor, o contrato, a 

editoração e a diagramação dos textos, bem como a impressão (nos casos das 

publicações impressas) ou a disponibilização em meio digital.” (FREITAS; LEITE, 

2019, p. 280). A partir do desempenho destas tarefas, as editoras tornam possível a 

publicação da produção científica, nos moldes adotados pelos canais formais. 

• As bibliotecas – e por extensão, os bibliotecários – são agentes responsáveis por 

realizar a guarda, tratamento e disponibilização da produção científica. Para isso, são 

realizadas diversas ações, como o atendimento das necessidades informacionais dos 

pesquisadores, a disponibilização de periódicos e materiais em Acesso Aberto, a 

assinatura de títulos e a gestão de repositórios institucionais para conservação e 

construção da memória das organizações onde estão contidas (FREITAS; LEITE, 

2019).  
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• As agências de fomento desempenham papel fundamental na produção científica, 

através do financiamento de estudos por meio de bolsas e editais. Podem ser 

enumeradas, no Brasil, como exemplos a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), o CNPq e as fundações de amparo à pesquisa dos 

estados, dentre outras (FREITAS; LEITE, 2019). É por meio das agências de 

fomento que a pesquisa científica se mantém em desenvolvimento, uma vez que as 

verbas de financiamento para as diversas etapas do processo de comunicação 

científica provêm destas instituições, mediante repasse de verbas públicas, estando 

mais suscetíveis as mudanças de políticas. 

• As universidades se caracterizam como o locus da produção do conhecimento, 

enquanto espaço onde a maior parte das pesquisas é realizada – com ênfase na pós-

graduação, sendo “[...] responsáveis pelas infraestruturas organizacional, tecnológica 

e política, no que concerne às atividades de pesquisa, bem como pelo 

compartilhamento do conhecimento e das experiências resultantes das pesquisas 

científicas.” (FREITAS; LEITE, 2019, p. 290). Por conta disso, as universidades 

estão dispostas na frente de pesquisa, formando cientistas e atuando junto das 

bibliotecas na comunicação e armazenamento do conhecimento produzido. 

 

Em relação aos fazeres, Ziman (1979) elenca três categorias no que dizem respeito 

às características da imaginação e senso crítico dos pesquisadores. Alguns cientistas 

possuem uma imaginação mais modesta – o que os torna muito apegados àquilo que já existe, 

de forma que se tornam fontes de conhecimento e pontos de partida para outros colegas. Por 

outro lado, há cientistas que são imaginativos em excesso, concebendo muitas ideias, mas 

sem levá-las adiante para que se concretizem – esse comportamento ajuda a despertar as 

mentes para múltiplos olhares sobre determinado problema. Já os detentores de senso crítico 

em demasia percebem-se como mais modestos em suas criações por acreditarem possuir 

argumentos enfraquecidos. Por outro lado, suas mentes são íntegras e conseguem 

compreender aquilo que está sendo desenvolvido por outra parcela da comunidade a fim de 

conseguirem entender e separar o que é de qualidade (ZIMAN, 1979). 

Uma vez que a ciência é considerada um empreendimento social (ZIMAN, 1979) é 

importante entender que ela é composta de processos que envolvem pesquisadores, 

instituições e interesses voltados para a comunicação e publicação dos resultados de 

pesquisa. Ser um cientista renomado não se limita a ganhar prêmios: mais que isso, os 
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cientistas precisam ter suas contribuições reconhecidas por meio da citação da sua produção 

por outros cientistas (ZIMAN, 1979). É preciso compreender ainda que a comunicação entre 

os pares e a orientação de grupos a resolução de problemas é parte importante das relações 

que são desenvolvidas dentro da comunidade. Autran (2021) nomeia estas trocas 

estabelecidas pelos cientistas como colégios invisíveis. 

O relatório Science, Government and information: The Responsibilities of the 

Technical Community and the Government in the Transfer of Information, publicado em 

1963 e conhecido informalmente como Relatório Weinberg aborda uma série de questões 

relacionadas à transferência de informação e a comunicação científica, apontando a 

importância de uma ciência forte e tecnológica enquanto necessidade nacional, tendo a boa 

comunicação como algo fundamental para isso (WEINBERG, 1963). O relatório contém um 

conjunto de recomendações orientadas à comunidade técnica e agências governamentais, a 

saber: 

• Para a comunidade técnica: os autores devem aceitar mais responsabilidade na 

recuperação da informação; publicações desnecessárias devem ser descartadas; 

melhoria nos livros técnicos americanos; status superior da comunidade técnica 

perante os revisores; devem ser explorados insights psicológicos modernos sobre 

comunicação; cientistas e engenheiros devem prezar por uma comunicação clara e 

precisa; as técnicas de tratamento de informações devem ser ensinadas amplamente; 

o reconhecimento do documentalista técnico por sua importância deve ser 

incentivado; necessidade do aumento de centros de informação especializados; 

utilidade da indexação de citações e; publicações técnicas não-governamentais 

devem ter apoio governamental (WEINBERG; 1963); 

• Para as agências governamentais, no que diz respeito aos sistemas de informação 

internos: descarte de documentos considerados inúteis; organização e guarda daquilo 

que é considerado útil; utilidade de revisões técnicas de literatura do relatório; as 

agências depositárias devem se preocupar com a informação e distribuir os 

documentos a bibliotecas e centros especializados; deve existir uma cooperação entre 

agências e câmaras de compensação de informações no governo. A relação entre 

governo e sistemas de informação não-governamentais se refere ao aceite de 

responsabilidades amplas por parte das agências e a comunicação sendo considerada 

um problema contínuo (WEINBERG, 1963). 
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González de Gómez aponta que o Relatório Weinberg enfatizou “[...] o papel da 

literatura científica como um domínio objetivado dos conhecimentos mais diversos e de 

acesso aberto” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003a, p. 64). Segundo a autora, o relatório 

demarca duas formas de intervenção informacional, responsáveis por processar a informação 

e avaliar o desenvolvimento da ciência assim demarcadas: 

 

uma, por meio da formalização de estruturas técnico-semânticas de tratamento e 

recuperação de informação – os ‘sistemas de informação’ – e outra, por meio de 

mapas metainformacionais, onde, utilizando indicadores de informação como 

instrumentos de monitoramento e de diagnóstico, serão reconstruídas as estruturas 

intelectuais e institucionais da ciência, os perfis e a produtividade de cientistas e 

instituições de pesquisa. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003a, p. 65) 

 

A comunicação dos resultados de pesquisa é importante por se caracterizar como a 

contribuição para o conhecimento científico e prestar contas à sociedade sobre como os 

recursos públicos estão sendo investidos (GOMES; ROSA, 2017). Ela se dá através de 

maneiras formais – “[...] literatura revisada (ou avaliada) por pares [...]” (GOMES, 2014, p. 

96), tais como livros e artigos científicos e informais20 – englobando eventos, relatórios de 

pesquisa, reuniões, comunicações orais, listas de discussão, blogs (MUELLER, 2000a; 

GOMES, 2014; PANDO, 2014).  

Dentre os exemplos, o que, indiscutivelmente, possui mais peso, são os artigos 

científicos, geralmente publicados em compilações que se caracterizam como periódicos21 – 

estes responsáveis por constituir fóruns de autoridade responsáveis por delimitar o que é 

considerado ciência, sendo por meio de publicações realizadas nestes espaços que os 

cientistas alcançam visibilidade e recebem financiamento para o desenvolvimento de 

pesquisas (GUIMARÃES, 2014).  

O periódico científico, que tem sido um dos fatores de configuração dos ciclos 

formativos do conhecimento científico e é uma das principais fontes de visibilidade e 

reconstrução dos mesmos, é assunto de novas preocupações à luz dos processos de 

configuração de práticas e programas de Acesso Aberto, Ciência Aberta e Avaliação Aberta.  

 

 
20 “A comunicação informal utiliza os chamados canais informais e inclui normalmente comunicações de 

caráter mais pessoal ou que se referem à pesquisa ainda não concluída, como comunicação de pesquisa em 

andamento, certos trabalhos de congressos e outras com características semelhantes.” (MUELLER, 2000a, p. 

22-23). Gomes e Rosa (2017) destacam que as associações profissionais e os colégios invisíveis também podem 

ser vistos como exemplos de comunicação informal, com o registro de comunicações. 
21 Periódico “[...] se refere a qualquer publicação que apareça a intervalos determinados e contenha diversos 

artigos de diferentes autores.” (MEADOWS, 1999, p. 8). 
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2.3 O PERIÓDICO CIENTÍFICO ENQUANTO FORMA DE SE COMUNICAR A 

CIÊNCIA 

 

 A comunicação científica se caracteriza como a maneira de se compartilhar o 

resultado das investigações desenvolvidas, destacando o modo como elas foram elaboradas 

ao longo do tempo, na forma de conhecimento científico, em um viés voltado para o 

conteúdo e para o social, de forma interligada à mídia (EISEND, 2002). Mueller (2000a) 

estrutura o processo de comunicação22 da seguinte maneira:  

 

[...] o início da pesquisa é logo seguido por relatórios preliminares e comunicações 

de pesquisas em andamento; um pouco antes e logo após o término da pesquisa há 

uma sucessão de seminários, colóquios, conferências e relatórios, que geram 

trabalhos escritos completos ou resumos (publicados geralmente em anais) e que 

já serão indexados em fontes adequadas; ao submeter o seu original para 

publicação em periódico científico, aparecem as versões preliminares 

(preprínts23), distribuídas à comunidade de pares; após a publicação do artigo em 

periódico haverá normalmente uma série de notícias sobre ele, em veículos de 

alerta, índices e resumos e talvez, também, em obras que realizam ensaios 

bibliográficos sobre as tendências de pesquisa e desenvolvimento da área, tipo 

annual reviews. Se a pesquisa teve o impacto desejado pelo seu autor, citações ao 

trabalho começam a aparecer assim que o artigo se toma disponível. (MUELLER, 

2000a, p. 28-30). 

 

O compartilhamento dos resultados de pesquisa pode se dar através de duas formas: 

por meio dos canais informais e formais. Os canais informais se caracterizam por serem 

espaços utilizados pelo próprio pesquisador com informações recentes voltado para uma 

audiência restrita e sem garantia de armazenamento das informações, através de formatos 

que não se utilizam da avaliação por pares; já os canais formais se destacam por serem de 

acesso amplo com conteúdo mais elaborado e que representam etapas finais das pesquisas, 

além de serem acessados pelo público mediante escolha, na forma de livros e periódicos 

(MUELLER, 2000a; EISEND, 2002).  

Dentre as diversas formas de publicação dos resultados das pesquisas e veiculação 

do conhecimento, os artigos científicos, agrupados em periódicos, são considerados a 

principal (MEADOWS, 1999; APPEL; ALBAGLI, 2018). Meadows (1985, p. 27, tradução 

 
22 O modelo elaborado por Mueller é baseado nos estudos de Garvey e Griffith (MUELLER, 2000a). Destaca-

se ainda que este modelo foi afetado diretamente pelo uso das tecnologias, em relação à velocidade e facilidade 

de publicação. 
23 “Os resultados de pesquisa dizem respeito principalmente aos artigos publicados em periódicos arbitrados, 

mas também se aplicam a qualquer tipo de pré-publicação não revisada que se pretenda disponibilizar on-line 

para que seja comentado ou mesmo alertar colegas sobre importantes achados de pesquisa.” (FREITAS; 

LEITE, 2019, p. 280). 
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nossa) afirma que “[...] a construção de um artigo de pesquisa aceitável reflete a visão 

consensual da comunidade científica sobre o que constitui ciência”. Dessa forma, os artigos 

se apresentam como sínteses confiáveis daquilo que os cientistas consideram válido como 

ciência através do resultado de pesquisas. Ziman (1979) pontua que a aparição de periódicos 

científicos em determinada área é o aspecto validador da criação de uma nova disciplina e 

que a invenção deste mecanismo contribuiu grandemente para o desenvolvimento do método 

científico. É importante ressaltar que as publicações científicas se caracterizam não apenas 

como reflexo do aumento da atividade científica, mas também como fator importante dos 

sistemas de carreira nas universidades, uma vez que a quantidade de publicações interfere 

diretamente na concessão de bolsas de financiamento e prêmios aos pesquisadores 

(MUELLER, 2000b). 

Meadows (1999) aponta que em Londres no século XVII começaram a se organizar 

reuniões voltadas para a discussão de questões filosóficas, com um caráter regular e oficial, 

levando ao desenvolvimento da Royal Society em 1662. Os primeiros periódicos surgiram 

pouco tempo depois disso, na Europa, sob a égide de uma nova maneira de se desenvolver 

ciência, através da utilização de novas metodologias de pesquisa e sob a necessidade de 

publicação rápida, possibilitando críticas e trocas de informação entre os cientistas, sendo 

eles, o Journal de Sçavans, em 1665, na França e o Philosophical Transactions of the Royal 

Society of London, cerca de três meses depois, na Inglaterra, com o primeiro possuindo um 

escopo de publicação mais diversificado e o segundo considerando como assuntos de 

interesse os registros de experiências científicas e viés mais filosófico (MUELLER, 2000b; 

AUTRAN, 2021). Larivière, Haustein e Mongeon (2015) relatam que, apesar de a maior 

parte dos periódicos ter surgido a partir de sociedades científicas, uma grande quantidade de 

revistas foi lançada através de empreendimentos comerciais a partir da era vitoriana, 

conseguindo difundir seus títulos com maior eficiência em relação às sociedades. 

O aparecimento dos periódicos teve um forte impacto para a comunicação da ciência, 

porque “[...] não só facilitou a comunicação entre intelectuais que possuíam interesses 

comuns, mas também disseminou os frutos do saber para um público maior e, 

eventualmente, até mesmo para uma audiência leiga.” (AUTRAN, 2021, p. 34). Além disso, 

os periódicos científicos contribuíram para “[...] a profissionalização das atividades 

científicas, delimitando a fronteira entre a ciência popular e a frente de pesquisa e, como 

consequência, aumentando o nível de especialização da pesquisa e a formação de 

disciplinas.” (LARIVIÈRE; HAUSTEIN; MONGEON, 2015, p. 2, tradução nossa). 
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Caballero-Rivero, Sánchez-Tarragó e Santos (2019) apontam que determinados 

princípios constituem as práticas – e, por consequência, a comunicação científica, desde a 

criação das primeiras sociedades, garantindo a validade das atividades desempenhadas pelos 

cientistas, a fim de contribuir para o desenvolvimento do consenso das áreas: 

  

os princípios de abertura, integridade e reprodutibilidade têm sido considerados 

como essenciais na ciência desde a fundação das primeiras sociedades e revistas 

científicas no século XVII. Unicamente o acesso da comunidade acadêmica aos 

resultados de pesquisa permite que os dados, as ferramentas e as metodologias 

utilizadas sejam examinados, analisados, discutidos, validados ou rejeitados, 

definindo quais dessas reivindicações cumprem as exigências para passar a 

constituir parte do corpo comum de conhecimento. Assim, incrementa-se a 

confiabilidade (grau de fidelidade) e a confiança na reutilização desses resultados; 

logo, a troca aberta e livre de ideias e evidências garantem e aceleram o progresso 

científico. (CABALLERO-RIVERO; SÁNCHEZ-TARRAGÓ; SANTOS, 2019, 

p. 2). 

 

A evolução do formato do artigo científico desde os primórdios até os dias atuais é 

explicitada por Meadows (1985), que aponta os artigos surgindo com informações dispostas 

de maneira confusa, mas ganhando simplificação com o passar do tempo e uma nova 

organização – acrescida de referências. A atualização do layout para um formato mais 

próximo do que conhecemos ocorre no século XIX, assim como a presença da data de 

recebimento. O século XX atribui aos artigos a inserção de data de publicação e elementos 

atualizados, tais como resumo e referências detalhadas. Outra questão importante a ser 

ressaltada é a mudança do estilo de escrita, ganhando ares formais e impessoais 

(MEADOWS, 1985). 

Uma série de elementos são considerados no processo de publicação de uma 

pesquisa, sendo eles tão importantes quanto o ímpeto que motiva o cientista a pesquisar. 

Podem se considerar como integrantes desse processo as fases “[...] das hipóteses, dos 

experimentos, dos testes, da confirmação, dos comunicados preliminares nas reuniões e 

seminários; além disso, antes que os resultados possam ser aceitos e incluídos nos livros de 

texto, vêm ainda as fases de crítica24, de reconfirmação, de citação e de revisão.” (ZIMAN, 

1979, p. 120). Todas estas etapas são necessárias para que a contribuição seja legitimada e 

seu lugar no progresso do conhecimento seja assegurado, e sirva de base para a criação de 

novas pesquisas. 

 
24 A crítica se dá por meio da avaliação por pares, que se caracteriza como o ponto de virada onde o 

conhecimento deixa de ser uma atividade privada de um pesquisador e passa a ter seu conteúdo validado 

enquanto digno de nota e de ser divulgado amplamente, através da análise da representação do conhecimento 

elaborada na forma de texto (COPE; KALANTZIS, 2009). 
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Aqui se abre um parêntese para discorrer sobre o processo de arbitragem25, etapa 

fundamental da publicação científica. O processo de avaliação por pares está localizado na 

etapa de pré-publicação do texto acadêmico e acontece através das seguintes etapas: o texto 

é recebido pelo editor de um periódico que encaminha o manuscrito, devidamente 

anonimizado26, para avaliadores de experiência reconhecida na área. Após isso, os 

avaliadores realizam a leitura do texto, visando o seu entendimento, devendo declarar 

conflitos de interesse, caso consigam identificar o autor ou possuam percepções 

diametralmente opostas à visão de quem escreve. Em seguida, elaboram uma recomendação 

sobre o trabalho – que deve ser aceitar a publicação sem ressalvas; a necessidade de se 

reescrever o texto com base em sugestões ou; rejeição do material. No caso da reescrita, os 

avaliadores devem especificar através de recomendações bem delimitadas e claras. Todos os 

julgamentos devem ser emitidos baseados em declarações sólidas e embasadas. Caso haja 

divergência entre os avaliadores, o editor do periódico pode enviar o trabalho para mais 

avaliadores ou levar em consideração o peso dos relatórios avaliativos elaborados. A 

intenção é que o processo de avaliação por pares garanta a imparcialidade e validade do texto 

apenas por seu mérito. (COPE; KALANTZIS, 2009). 

A publicação periódica possui uma série de vantagens, conforme aponta Ziman 

(1979): ela permite a publicação dos resultados de pesquisa de maneira acelerada, garantindo 

que se tenha acesso ao que está sendo produzido, de forma que estas mesmas pesquisas 

possam contribuir para o desenvolvimento de outras, servindo como base para o 

embasamento necessário. Mueller (2000b) destaca quatro funções principais dos periódicos 

científicos, sendo elas a  

 

comunicação formal dos resultados da pesquisa original para a comunidade 

científica e demais interessados [...]; preservação do conhecimento registrado [...]; 

estabelecimento da propriedade intelectual [...]; manutenção do padrão da 

qualidade na ciência.” (MUELLER, 2000b, p. 75-76) 

 

 
25 Os procedimentos de pré-publicação, envolvendo a etapa de arbitragem, são realizados de maneira 

confidencial e, portanto, longe da percepção do público, que não acessa o resultado das decisões e 

recomendações elaboradas durante o processo, tendo contato apenas com o texto finalizado. Questões, como 

custos elevados, são elencadas como fatores que impedem a transparência dos processos desempenhados 

(COPE; KALANTZIS, 2009), porém, com o uso das ferramentas desenvolvidas pelas TICs, tais atividades 

podem ser repensadas e desempenhadas com maior visibilidade e acesso pela sociedade. Um exemplo de 

modalidade a ser explorada seria a avaliação por pares aberta – abordada no próximo capítulo deste trabalho. 
26 Este tipo de avaliação, às cegas, é mantido, segundo Autran (2021) há mais de trezentos anos com poucas 

alterações, podendo ser, nas modalidades simples-cego (single-blind), duplo-cego (double-blind), triplo-cego 

(triple-blind) e quádruplo-cega (quadruple-blind) (HAFFAR; BAZERBACHI; MURAD, 2019). 
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Em contrapartida, os periódicos científicos também possuem determinadas 

desvantagens, como a demora nos trâmites para a publicação, custos de assinatura, 

dificuldade, por parte do pesquisador, de selecionar os materiais de interesse para suas 

pesquisas, entre outros (MUELLER, 2000b).  

Com o advento da Internet, ampliaram-se as possibilidades a serem exploradas pelos 

cientistas, uma vez que esta passou a ser útil dentro de novos contextos, tais como 

comunicação entre pares, desenvolvimento de pesquisas, participação em listas de discussão 

e publicação de artigos científicos e preprints (EISEND, 2002). A partir disso, o uso do 

formato eletrônico de publicação se configurou como alternativa, uma vez que flexibiliza e 

agiliza o acesso às publicações de qualquer parte do mundo, bastando uma conexão com a 

Internet, além de baratear custos de maneira relativa (MUELLER, 2000b). 

Apesar de o suporte de publicação e formato de acesso terem se alterado ao longo do 

tempo – do físico ao digital e do presencial ao virtual, de maneira veloz, flexível e ubíqua 

(EISEND, 2002; AUTRAN, 2021), a importância e função dos periódicos científicos 

permanece inalterada – registrar as descobertas e reconhecer o cientista como produtor do 

conhecimento (CAVALCANTI; SALES, 2017). Dessa maneira, a pertinência dos periódicos 

científicos permanece inalterada, servindo como forma de tornar público o que é 

desenvolvido nas pesquisas e dentro da comunidade científica, através de crítica, validação 

e direcionamento às audiências interessadas (AUTRAN, 2021). 

 

2.4 A PARTICIPAÇÃO DAS EDITORAS CIENTÍFICAS NO PROCESSO DE 

PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA: PROBLEMATIZAÇÕES 

 

Quando se pensa no sistema de publicação, é importante compreender que ele não se 

caracteriza como um canal neutro para o conhecimento, uma vez que condiciona e legitima 

processos, gêneros e formatos pelos quais o conhecimento é elaborado e tem a sua forma 

determinada (COPE; KALANTZIS, 2009), possuindo objetivos a serem alcançados – o 

consenso de suas áreas. A comunidade científica elegeu então as revistas indexadas e 

arbitradas como o meio de divulgação e validação do conhecimento científico, além de 

garantir, por meio desta, a prioridade e autoria na descoberta, elevando os periódicos ao 

status de determinadores do fator de prestígio que pode ser fornecido e alcançado, através 
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de citações e visibilidade, a fim de se garantir boas métricas para os resultados de pesquisa 

(MUELLER, 2006; APPEL; ALBAGLI, 2019). 

Appel e Albagli (2019) discorrem sobre o papel de protagonismo que os periódicos 

ainda desempenham na comunicação científica, sendo que o formato empregado nos artigos 

científicos permanece inalterado27, ao mesmo tempo em que o foco de parte dos periódicos 

deixa de ser a comunicação da ciência para adotar um viés direcionado à competição entre 

os cientistas por acesso à financiamento e prestígio, configurando-se diante desta situação 

um cenário a ser explorado pelas editoras comerciais detentoras dos direitos autorais dos 

periódicos como um nicho a ser explorado e determinando os valores de assinatura como 

lhes forem mais vantajosos. 

As grandes editoras comerciais são responsáveis pela monopolização do mercado de 

publicação científica, detendo grandes números de periódicos e obtendo altíssimas taxas de 

lucro28, uma vez que determinados custos, como o de impressão, diminuíram 

consideravelmente com o avanço das TICs (COPE; KALANTZIS, 2009). Mueller (2006) 

relata também que essas empresas são possuidoras de grande poder financeiro e político e 

que, por meio do copyright aplicado aos trabalhos pertencentes aos seus catálogos, 

controlam o mecanismo de comunicação científica. 

Os cientistas, em busca de mérito e reconhecimento como forma de retribuição, 

cedem os direitos patrimoniais sobre os artigos resultantes de pesquisas às editoras 

comerciais que detém periódicos de grande alcance e são responsáveis por fornecer destaque 

aos trabalhos, então oferecidos às instituições de pesquisa e ensino por meio de assinaturas 

com altas margens de lucro29 (COPE; KALANTZIS, 2009). Graças a hierarquização dos 

veículos considerados principais para a comunicação do conhecimento – periódicos no topo 

– esta configuração se torna favorável à ascensão de títulos mais prestigiosos, bem como 

editoras detentoras de seus direitos de publicação, tendo, em seu corpo avaliativo, os 

principais nomes da área a qual ele se refere (MUELLER, 2006). 

Este posicionamento privilegiado das editoras comerciais contribui para que 

mantenham e, em alguns casos, ampliem sua lucratividade e protagonismo dentro do sistema 

 
27 Apesar do formato permanecer emulando o impresso, a revolução digital impactou o aspecto econômico das 

publicações acadêmicas e do mercado de periódicos (LARIVIÈRE; HAUSTEIN; MONGEON, 2015). 
28 O estabelecimento da indústria editorial fez com que as editoras comerciais tivessem um aumento dos seus 

lucros (LARIVIÈRE; HAUSTEIN; MONGEON, 2015). 
29 “Ao contrário dos fornecedores usuais, os autores fornecem seus bens sem compensação financeira e os 

consumidores (ou seja, leitores) ficam isolados da compra. Como a compra e o uso não estão diretamente 

ligados, as flutuações de preços não influenciam a demanda.” (LARIVIÈRE; HAUSTEIN; MONGEON, 2015, 

p. 11, tradução nossa). 
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de comunicação científica, ditando a forma como os processos devem ser desenvolvidos 

(APPEL; ALBAGLI, 2019). Dessa maneira, as editoras se estabelecem como as 

responsáveis por direcionar os caminhos a serem percorridos pela comunicação científica, o 

que nem sempre é algo positivo, vistas as condutas em prol do lucro. 

As publicações permitem a associação de direitos de copyright ao texto que 

representa o conhecimento, entretanto, não ao conhecimento em si (COPE; KALANTZIS, 

2009). Couto e Ferreira (2019) apontam o quão grave esta atitude é através do relato do 

processo: 

 

quando um cientista publica um artigo em uma revista comercial, ocorre a 

transferência da titularidade de seus direitos autorais (com exceção dos direitos 

morais) para a editora comercial responsável pela revista. O autor perde todos os 

direitos de propriedade sobre sua obra, que passa a pertencer integralmente à 

editora, constituindo violação aos direitos autorais qualquer tipo de 

disponibilização em canais paralelos, mesmo se feita pelo próprio autor. (COUTO; 

FERREIRA, 2019, p. 8) 

 

Inicialmente observada como uma ferramenta complementar à publicação em 

periódicos científicos impressos (EISEND, 2002), a Internet assumiu, com o passar dos anos 

um papel de protagonismo na comunicação científica. Cope e Kalantzis (2009) pontuam que 

ela se constituiu como uma forma de acessar conteúdos, antes definidos em espaços físicos 

e sob dimensões limitadas, de maneira ampliada e facilitada. Entretanto, é importante 

ressaltar que tais mudanças não acarretaram uma alteração de significado social ou 

epistêmico, uma vez que apenas ocorreu a transposição de um ambiente para o outro, sem 

que os processos de produção e as relações sociais que os envolvem fossem questionados ou 

revistos, mantendo determinados elementos inalterados, como a essência dos formatos 

(COPE; KALANTZIS, 2009).  

Autran (2021) aponta que, apesar disso, o impacto da tecnologia foi considerável da 

seguinte maneira:   

 

o mundo digital e suas consequentes transformações levam o sistema formal de 

comunicação científica a enfrentar momentos de efervescência e mudanças 

consideráveis. Veja-se que a Internet e a web provocaram mudanças no paradigma 

tradicional, alterando os modos de produção e permitindo formas inovadoras de 

criação (publicações digitais, bibliotecas digitais, redes sociais, blogs etc.), edição 

e distribuição de conteúdos (sic), de armazenamento, acesso e comunicação em 

tempo real [...] (AUTRAN, 2021, p. 36-37). 

 

A Internet colaborou para o desenvolvimento das revistas eletrônicas como estratégia 

para a crise dos periódicos científicos e atraiu diversos atores do sistema de comunicação 
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científica. De todos os atores envolvidos no processo, as editoras foram as que mais ficaram 

interessadas, pois, diante de todas as possibilidades que se descortinavam por meio das 

publicações, não era possível ficar indiferente, uma vez que novos horizontes se abriam. 

Logo, as editoras científicas começaram a desenhar sua transição para este espaço, passando 

a desenvolver suas atividades em meio digital, aliado ao impresso, já consolidado 

(MUELLER, 2006). 

Larivière, Haustein e Mongeon (2015) apontam o impacto que o meio digital teve no 

desenvolvimento das atividades das editoras comerciais da seguinte maneira: 

 

na era impressa, os editores tinham que digitar os manuscritos, imprimir cópias de 

diários e enviá-los para vários assinantes. Assim, cada vez que uma emissão era 

impressa, enviada e vendida, outra cópia tinha que ser impressa para ser enviada 

e vendida. No entanto, com o advento da publicação eletrônica, esses custos se 

tornaram marginais. A era digital agravou essa tendência e aumentou o potencial 

de receita das editoras. (LARIVIÈRE; HAUSTEIN; MONGEON, 2015, p. 12, 

tradução nossa). 

 

 Quando os cientistas repassam seus direitos patrimoniais às editoras científicas, o 

fazem visando receber reconhecimento pelo seu trabalho e buscando contribuir para a 

formação do consenso de sua área. Isso os leva a querer publicar em periódicos que deem 

retorno nesta medida – através do impacto que o autor possui com suas publicações. Existem 

diversos30 modos de se mensurar o impacto de um autor através das citações aos seus 

trabalhos, conforme elencam Cope e Kalantzis (2009): o Fator de Impacto31, da Thomson – 

Reuters, o índice H e a quantidade de downloads de artigos. Apesar disso, tais métodos são 

falhos em atribuir relevância aos artigos e autores: por considerarem quantidade em 

detrimento da qualidade; levarem em conta os periódicos como um todo, em vez de se 

considerar os artigos individualmente; desconsiderarem artigos pouco citados; através de 

uma avaliação de impacto durante um tempo insuficiente; popularidade de temáticas em 

detrimento de relevância; preferência por determinados tipos de artigos; efeitos de rede que 

possuem comportamentos moldados por interesses em ser mais citado ou evitar conflitos 

envolvendo poder; distorções de acessibilidade, onde artigos mais acessíveis são mais 

citados, mas não necessariamente mais relevantes e; uso do Fator de Impacto como moeda 

 
30 Cope e Kalantzis (2009) indicam as obras de Meho (2007) sobre as regras de medição de impacto da Thomson 

Web of Knowledge – que se tornou Thomson – Reuters posteriormente, Craig e Ferguson (2009) abordando o 

índice H e Davies (2009) falando sobre a contagem de downloads de artigos enquanto métrica. 
31 Larivière (2013) pontua que o Fator de Impacto, apesar de diversas falhas, ainda fornece uma estimativa do 

posicionamento de um periódico em determinado campo, apesar disso devendo ser considerado de maneira 

holística. 
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de valorização comercial e concentração de discussões em periódicos específicos (COPE; 

KALANTZIS, 2009; APPEL; ALBAGLI, 2019). 

A presença das métricas no processo científico possui importância por serem 

utilizadas “[...] tanto na avaliação do comportamento da produção científica de 

pesquisadores como também é um critério avaliativo em diversas agências de fomento.” 

(SILVA; GRÁCIO, 2017 p. 199). Dessa forma, são consideradas enquanto fatores 

avaliativos e que garantem prestígio e reconhecimento para os pesquisadores medindo seu 

desempenho no universo da comunicação científica. Em uma relação de interesse por parte 

dos autores, estes enviam seus trabalhos para periódicos que possuem mais reconhecimento, 

pertencentes a editoras comerciais. 

Outras formas de se avaliar o impacto causado pelos artigos científicos têm sido 

desenvolvidas nos últimos anos, visando quebrar a hegemonia existente dos valores 

atribuídos aos periódicos, Barata (2019) apresenta as altmetrics – forma contraída de Article-

level-metrics, cujo termo32 foi cunhado por Jason Priem em 2010 como forma mensurar a 

relevância obtida por artigos científicos nas redes sociais, tais como Twitter, Facebook e 

manchetes de jornais de grande alcance, se utilizando de uma série de elementos que 

individualizem os artigos – mediante o emprego de Digital Object Identifier (DOI), 

responsável por diferenciar as publicações. Estudos sobre a temática têm sido desenvolvidos 

por diversos autores – neste trabalho destacam-se as pesquisas de Enkhbayar et al. (2020), 

com um olhar orientado ao Facebook, e Rocha e Silva (2020), observando a temática na 

direção dos periódicos de Ciência da Informação. 

O fato de os periódicos possuírem grande prestígio atrai autores que depositam seus 

trabalhos, assim como desempenham atividades de avaliação e revisão de maneira gratuita 

ou a valores simbólicos. Ironicamente, ocorre lentidão no processo de publicação, mesmo 

com o advento da tecnologia. Pautada nesta situação, as bibliotecas, com a necessidade de 

atualizar o seu acervo, buscam renunciar às monografias em detrimento das assinaturas 

disponibilizadas pelas editoras, que tem seus preços aumentados de maneira demasiada e 

artificial, sem justificativa, fruto do domínio do mercado editorial pelos grandes 

conglomerados. Isto ocorre até o momento em que as assinaturas se tornam inviáveis de 

serem mantidas, deixando coleções desatualizadas e incompletas, acarretando a crise dos 

 
32 As altmetrics se apresentam como uma maneira ágil de expandir a visão diante daquilo que está em alta, de 

forma que se utilizam da sua diversidade para contemplar as variadas formas de impacto gerado pelas 

publicações, através de ferramentas que coletam dados diária ou semanalmente para apresentar dados rápidos 

de relevância das publicações, complementando a revisão por pares tradicional (PRIEM et al., 2010). 
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periódicos, que tem como resposta, protestos como, por exemplo, o cancelamento de 

assinaturas (MUELLER, 2000b; COPE; KALANTZIS, 2009; APPEL; ALBAGLI, 2019; 

AUTRAN, 2021). Appel e Albagli (2019) sintetizam a crise como sendo orientada a duas 

questões principais: 

 

pode-se afirmar que a crise dos periódicos reflete, por um lado, a acentuação da 

pressão e demanda em favor da maior circulação da informação científica nos 

meios eletrônicos, em contraposição ao modus operandi do ‘paradigma’ impresso; 

e, por outro, a conformação de uma indústria das publicações científicas e suas 

variadas implicações. (APPEL; ALBAGLI, 2019, p. 189, grifo nosso)  

 

Ainda sobre o cenário, aponta-se que a crise dos periódicos eclode na década de 1980, 

mas com os primeiros sintomas surgindo nos anos 1970, iniciando-se com as bibliotecas 

estadunidenses, que não conseguiam responder a demanda dos usuários por conta da 

incompletude de suas coleções, em decorrência do aumento significativo dos preços de 

manutenção (MUELLER, 2006). O aumento vertiginoso da publicação científica no pós-

Segunda Guerra Mundial contribui para essa explosão no número de pesquisas publicadas 

que não conseguem ser acompanhadas (APPEL; ALBAGLI, 2018). 

Ilustra-se o cenário através do exemplo brasileiro elaborado por Mueller (2006). A 

autora desenha o panorama de uma lógica complexa, demonstrando o quanto o Estado se 

envolve e paga diversas vezes desde o financiamento da pesquisa até no momento de acesso 

aos resultados dos estudos: 

 

aqui, como na maioria daqueles países, é o Estado que financia a educação dos 

novos cientistas, desde seu início até a obtenção dos graus mais altos, seja em 

instituição nacional ou estrangeira. Uma vez formado e já pesquisando, 

normalmente em uma universidade também mantida pelo Estado, sua pesquisa é 

frequentemente financiada pelas agências de fomento federais ou estaduais, vale 

dizer, de novo, dinheiro público. Terminada a pesquisa, sua divulgação em 

reuniões e congressos será de novo financiada pelo Estado. Finalmente, a 

publicação em revista indexada poderá também receber auxílios dos cofres 

públicos, pois em algumas áreas as editoras cobram dos autores por página 

publicada. Ao publicar em uma revista, é hábito o autor ceder às editoras o direito 

autoral sobre o artigo. Uma vez publicada, entra em cena de novo o Estado, 

financiando as bibliotecas para sua compra. (MUELLER, 2006, p. 33) 

 

A resposta a este cenário é dada através do desenvolvimento de maneiras de se burlar 

estes custos elevados, como, por exemplo, na forma do movimento de Acesso Aberto. Os 

primeiros passos dados na direção do desenvolvimento de práticas orientadas a um fazer 

científico aberto se dão a partir de meados dos anos 1960, ganhando mais força no fim dos 

anos 1980 com a criação dos periódicos Psycoloquy, por Stevan Harnad, pioneiro na 
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modalidade acesso livre online e The Public-Access Computer Systems Review33, 

coordenado por Charles W. Bailey Jr. (TIMELINE, [2021]; FAUSTO, 2013). 

Mueller (2006) aponta que neste período os primeiros passos na direção do Acesso 

Aberto começam a ser desenhados e destaca a criação do repositório de preprints34 ArXiv35,36 

em 1991, por Paul Ginsparg, voltado para os pesquisadores da Física disponibilizarem as 

versões prévias de seus trabalhos, a fim de permitir a recuperação por parte de outros 

pesquisadores, bem como ter acesso ao que estava sendo produzido no campo de maneira 

ágil. Com o desenvolvimento deste repositório, novas iniciativas foram desenvolvidas, 

podendo ser destacadas o e-LiS37, bioRxiv38 e medRxiv39. Outro ponto que deve ser 

considerado como parte da mobilização em prol do Acesso Aberto são as ações que se 

desempenharam na direção de se promover, criar e distribuir softwares em código aberto, 

em detrimento do uso de programas proprietários (APPEL; ALBAGLI, 2019). 

 A partir disso, surgem, nos anos 1990, os primeiros periódicos na modalidade aberta, 

se utilizando de elementos semelhantes aos periódicos pagos, porém garantindo o acesso ao 

seu conteúdo de maneira gratuita e fornecendo ao leitor interessado acesso facilitado 

(MUELLER, 2006). A partir do destaque que os periódicos abertos passam a receber, as 

editoras enxergam seu potencial e elaboram novos modelos de negócios que permitam se 

adequar ao paradigma emergente, tais como a Taxa de Processamento de Artigos40, que se 

configura na forma de um valor pago pelo autor de uma pesquisa para submissão e 

publicação dos manuscritos (FREITAS; LEITE, 2019). 

 
33 O periódico passou a ser revisado por pares em 1992 (FAUSTO, 2013). 
34 Preprints são “[...] versões de trabalhos de pesquisa, geralmente antes da arbitragem e publicação em um 

periódico.” (SPINAK, 2019, não paginado). 
35 Apesar de o conteúdo dos trabalhos não ser revisado por pares, o sistema estabelecia determinados pontos a 

serem observados pelos pesquisadores, a fim de se garantir padrões mínimos de qualidade, enviando os textos 

para o repositório ao mesmo tempo em que submetiam aos periódicos científicos (MUELLER, 2006). 
36 “O arXiv atualmente possui mais de 1,27 milhão de manuscritos [...], com mais de 120.000 novos envios 

previstos para 2017 [...]. Existem mais de 250.000 remetentes ativos no sistema, e esse número está crescendo 

atualmente em cerca de 10% ao ano. O sistema lida com mais de 2,5 milhões de acessos (não robóticos) por 

dia, incluindo mais de 600.000 recuperações de texto completo, mais de 500.000 visualizações de resumo e 

mais de 300.000 solicitações de navegação, incluindo pesquisas por dia. Atualmente, eles vêm de mais de 

300.000 visitantes únicos por dia da semana e mais de 4 milhões de visitantes únicos por mês.” (GINSPARG, 

2016, p. 4, tradução nossa). 
37 O repositório contém manuscritos voltados para a área de Biblioteconomia e Ciência da Informação e foi 

inaugurado em 2003. Está disponível em http://eprints.rclis.org/. 
38 O repositório é destinado às ciências da vida e foi fundado em 2013. Está disponível em 

https://www.biorxiv.org/. 
39 Voltado para a área de ciências da saúde e criado em 2019. Está disponível em https://www.medrxiv.org/. 
40 Em inglês, Article Processing Charge. 
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 Outra ferramenta utilizada para publicação dos resultados de pesquisas são os 

repositórios – que podem ser temáticos ou institucionais – os quais desempenham tripla 

função: manter e desenvolver a memória da instituição através do depósito de sua produção, 

disponibilizar o acesso ao que é produzido no âmbito da organização à qual está vinculado 

e gestão e disseminação da informação em formato digital (SAYÃO; MARCONDES, 2009). 

Periódicos e repositórios se caracterizam como as duas vias do Acesso Aberto, tema que será 

aprofundado na próxima seção. 

 Apesar do Acesso Aberto se apresentar como uma resposta satisfatória ao cenário 

desenhado pela crise dos periódicos, determinadas situações permanecem, tais como a 

manutenção de pagamentos dos títulos de grande prestígio e os altos valores demandados, 

uma vez que estes ainda pertencem às grandes editoras (MUELLER, 2006). Entretanto, o 

Acesso Aberto se mostra relevante e com grande potencial ao promover e elevar a produção 

científica das instituições, através da adoção de novas práticas voltadas para modelos e 

estruturas de comunicação científica (FREITAS; LEITE, 2019; APPEL; ALBAGLI, 2019). 

 O movimento Acesso Aberto41 surge “[...] como uma reação ao domínio das editoras 

no processo editorial de periódicos científicos [...]” (PINHEIRO, 2014, p. 156) e abre espaço 

para que outras discussões se desenvolvam, a exemplo da que se firma em torno da Ciência 

Aberta – abordada de maneira aprofundada no próximo capítulo –, que Albagli, Clínio e 

Raychtock (2014) apontam ser orientada ao estabelecimento de novas formas de se 

desenvolver pesquisa visando um padrão mais aberto através de diretrizes práticas e onde se 

discutem questões jurídicas e técnicas, a fim de conciliar as temáticas e permitir o 

estabelecimento desse novo modus operandi.   

 As iniciativas voltadas para apresentar novas possibilidades na realização do 

processo de comunicação científica devem abarcar não apenas a publicação dos resultados 

das pesquisas, mas também permitir que cientistas compartilhem mais informações sobre o 

desenvolvimento de seus estudos, tais como dados brutos, anotações e ferramentas, a fim de 

se permitir o desenvolvimento de pesquisas colaborativas e transparentes (SILVA et al., 

2017. Introduzida a discussão sobre a comunicação científica, sua relação com a Ciência da 

Informação, a importância dos periódicos científicos para o processo e o modo como as 

editoras comerciais se comportam neste meio, abre-se espaço para discorrer acerca das 

alternativas visando garantir um compartilhamento de informação científica de forma mais 

 
41 Os manifestos pelo Acesso Aberto serão apresentados na terceira seção deste trabalho. 
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justa. A próxima seção deste trabalho se dedica a estudar o movimento de Ciência Aberta e 

as suas subdivisões. 

 



53 

 

3 O MOVIMENTO DA CIÊNCIA ABERTA 

 

 Esta seção abordará o movimento da Ciência Aberta, caracterizando-o enquanto 

iniciativa marcante em um novo modo de trabalho científico. Para isso, serão discutidas 

definições e questões sobre Ciência Aberta e um recorte42 da terminologia contida no 

primeiro nível da taxonomia da FOSTER, optando-se por trabalhar com Acesso Aberto, a 

Avaliação de Ciência Aberta, na forma da Avaliação por Pares Aberta; os Dados de Pesquisa 

Abertos; a Reprodução de Pesquisas Abertas, na forma dos Cadernos de Pesquisa Abertos; 

as Políticas de Ciência Aberta e; as Ferramentas de Ciência Aberta, na forma dos 

Repositórios. Espera-se estabelecer, a partir disso, uma base conceitual que forneça 

subsídios para identificação de elementos oriundos da Ciência Aberta nas pesquisas 

desenvolvidas pela Ciência da Informação.  

A escolha dessas categorias se dá pela importância que possuem dentro da estrutura 

estabelecida pela taxonomia da FOSTER, uma vez que se apresentam como as bases para o 

desenvolvimento dos aprofundamentos sobre o movimento da Ciência Aberta. Para além 

disso, são de interesse para captar uma visão mais ampla sobre o que está sendo pesquisado 

na Ciência da Informação sobre a temática. 

 

3.1 O SURGIMENTO DA CIÊNCIA ABERTA E SUAS EXPRESSÕES 

 

O movimento da Ciência Aberta é conhecido por adotar um conjunto de práticas 

científicas voltado para a transparência e acessibilidade, visando permitir que a sociedade 

tenha acesso aos resultados de pesquisas desenvolvidas por pesquisadores e instituições. 

Para além disso, se apresenta como uma abordagem que se utiliza das TICs com a intenção 

de criar processos de investigação e avaliação de maneira colaborativa com a sociedade, 

garantindo reprodutibilidade, transparência, acesso facilitado aos resultados e economia em 

diversas frentes, a fim de tornar a ciência mais impactante na esfera social (CABALLERO-

RIVERO; SÁNCHEZ-TARRAGÓ; SANTOS, 2019).  

Para Silva e Silveira (2019), a Ciência Aberta se caracteriza como  

 

 
42 Para além das expressões mencionadas, o primeiro nível da taxonomia contempla as seguintes entradas: 

Definição de Ciência Aberta, Diretrizes de Ciência Aberta e Projetos de Ciência Aberta. A omissão destes 

termos se dá por conta do tempo disponível para realização da pesquisa, podendo ser considerados em trabalhos 

futuros. 
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um movimento que incentiva a transparência da pesquisa científica desde a 

concepção da investigação até o uso de softwares abertos. Também promove 

esclarecimento na elaboração de metodologias e gestão de dados científicos, para 

que estes possam ser distribuídos, reutilizados e estar acessíveis a todos os níveis 

da sociedade, sem custos. Propõe, ainda, a colaboração de não cientistas na 

pesquisa, ampliando a participação social por meio de um conjunto de elementos 

que dispõem de novos recursos para a formalização da comunicação científica. 

(SILVA; SILVEIRA, 2019, p. 2). 

 

Os autores pontuam que este movimento se apresenta através de uma nova forma do 

fazer científico, responsável por estabelecer um novo paradigma na comunicação científica, 

envolvendo os atores através de relações inovadoras e transparentes (SILVA; SILVEIRA, 

2019). Destacam ainda que a principal classificação sistemática considerada para descrever 

o movimento é a elaborada pela FOSTER, que apresenta a Ciência Aberta enquanto uma 

prática que engloba outras ações subsequentes, tais como Acesso Aberto, Dados Abertos, 

Pesquisa Reprodutível Aberta – a exemplo dos Cadernos de Pesquisa Abertos, Avaliação 

Aberta e Políticas de Ciência Aberta com outras subdivisões em seguida (ANGLADA; 

ABADAL, 2018 apud SILVA; SILVEIRA, 2019). 

 

Figura 2 – Taxonomia da Ciência Aberta, elaborada pela FOSTER 

 
Fonte: FOSTER OPEN SCIENCE (2018). 

 

O projeto FOSTER teve seu desenvolvimento coordenado pela Universidade do 

Minho e se estendeu entre os anos de 2014 e 2016, sendo uma iniciativa que ofereceu suporte 

aos jovens pesquisadores para adoção do Acesso Aberto no continente europeu e para o 
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cumprimento das políticas definidas pela Horizon 202043, tendo se apresentado como um 

espaço que garantiu a formação dos pesquisadores de acordo com as práticas abertas, através 

de programas de treinamento (FACILITATE..., [2017]). O foco do projeto se deu em 

promover a Ciência Aberta e sua implantação através de atividades voltadas para 

pesquisadores que, através de workshops, conseguiram adquirir habilidades práticas 

orientadas a um fazer científico mais consciente e compromissado por meio de gestão 

eficiente de dados de pesquisa e cuidado com leis de proteção (THE FUTURE..., 2020). 

Para o projeto, a Ciência Aberta se caracteriza como um movimento orientado ao 

desenvolvimento da pesquisa científica acessível para todos em uma sociedade por meio do 

estabelecimento de um conjunto de princípios orientados a um desenvolvimento 

compartilhado, transparente e inclusivo e práticas que afetam a forma como a ciência se 

desenvolve, através das expressões do movimento, tais como o Acesso Aberto, os Dados 

Abertos de Pesquisa, entre outros (INTRODUÇÃO..., [2019?]). De acordo com a taxonomia 

da Ciência Aberta desenvolvida pelo FOSTER, caracterizam-se como expressões do 

movimento o Acesso Aberto, a Avaliação de Ciência Aberta – caracterizada neste trabalho 

na forma da Avaliação por Pares Aberta –, os Dados de Pesquisa Abertos, a Reprodução de 

Pesquisas Abertas – caracterizada neste trabalho através dos Cadernos de Pesquisa Abertos 

–, as Políticas de Ciência Aberta e as Ferramentas de Ciência Aberta – neste trabalho definida 

por meio dos Repositórios (FOSTER OPEN SCIENCE, 2018). 

 O quadro 1 apresenta um breve resumo de cada um dos tópicos a serem abordados 

nessa seção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Disponível em: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/home 
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Quadro 1 – Expressões da Ciência Aberta de Acordo com o projeto FOSTER selecionadas para a 

pesquisa 

Acesso Aberto 

Acesso aberto refere-se ao acesso on-line 

gratuito a conteúdo científico revisado por pares 

com restrições limitadas de direitos autorais e 

licenciamento (FOSTER, [20--?]b, não 

paginado, tradução nossa). 

Avaliação por Pares Aberta 
Processo de validação por pares realizado 

abertamente na Internet. (FOSTER, [20--?]c, 

não paginado, tradução nossa). 

Dados de Pesquisa Abertos 

Os Dados Abertos são on-line, gratuitos e 

acessíveis dados que podem ser usados, 

reutilizados e distribuídos desde que a fonte de 

dados seja atribuída. (FOSTER, [20--?]d, não 

paginado, tradução nossa). 

Cadernos de Pesquisa Abertos 

Registros de pesquisas laboratoriais, diários, 

periódicos, pastas de trabalho etc. oferecidos 

online gratuitamente com termos que permitem 

reutilização e redistribuição do material 

registrado. (FOSTER, [20--?]e, não paginado, 

tradução nossa). 

Políticas de Ciência Aberta 

Diretrizes de boas práticas para a aplicação da 

Ciência Aberta e para o alcance de seus 

objetivos fundamentais. (FOSTER, [20--?]f, 

não paginado, tradução nossa). 

Repositórios 

Abrir arquivos que hospedam literatura 

científica e tornam seu conteúdo livremente 

acessível a todos no mundo. (FOSTER, [20--

?]g, não paginado, tradução nossa). 

Fonte: FOSTER OPEN SCIENCE, [20--?]a). 

 

Štebe (2015) aponta que os princípios da Ciência Aberta envolvem a necessidade de 

se garantir a abertura tanto nas frentes de publicações quanto nos dados de pesquisa, a fim 

de se garantir a validação das descobertas, resultados múltiplos e pensar novas formas de 

investigação. O autor pontua ainda que a Ciência Aberta torna o conhecimento amplo e 

confiável aos cientistas, alunos e público em geral, por garantir acesso às informações que 

permitam o desenvolvimento de pesquisas, uso de métodos em conjuntos de dados reais e 

compreensão do que é produzido, respectivamente (ŠTEBE, 2015). Diversos órgãos 

europeus estão cientes da importância das práticas provenientes da Ciência Aberta para o 

desenvolvimento de pesquisas transparentes e participativas, sendo, alguns deles a All 
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European Academies, com a Joint Declaration: “Open Science for the 21st Century” e a 

EU Commision, com as “Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research 

Data”, para citar alguns exemplos (ŠTEBE, 2015). 

O movimento também contribui para que seja possível o compartilhamento e 

reutilização de dados de pesquisa, abertura de processos e possibilidade de uma construção 

coletiva por meio de parcerias entre cientistas com a comunidade, ocupando, por vezes, 

espaços extramuros da universidade (ABDO, 2014).  

O surgimento e aprimoramento das TICs caracteriza-se como uma quebra de 

paradigma no fazer científico, uma vez que permite o encurtamento de distâncias geográficas 

e a redução significativa dos prazos entre o fim da realização de uma pesquisa e a sua 

comunicação aos pares ou à sociedade. A presença das TICs possibilita a rápida circulação 

da informação de uma maneira sem precedentes, ampliando a produção de conhecimento e 

o aumento na velocidade das descobertas científicas.  

A partir disso, é necessário pensar novas práticas e fazeres a fim de garantir que a 

interlocução estabelecida pela ciência seja possível ao maior número de interessados, o que 

torna o modo atual de produção e acesso ao conhecimento inviável (ALBAGLI; CLINIO; 

RAYCHTOCK, 2014; ALBAGLI, 2015; GOMES; ROSA, 2017; SÁ; CAMPOS, 2017). 

Nesse ponto, “[a] complexidade dos desafios científicos e a urgência das questões sociais e 

ambientais que se colocam às ciências impõem, por sua vez, facilitar a colaboração e o 

compartilhamento de dados, informações e descobertas.” (ALBAGLI; CLINIO; 

RAYCHTOCK, 2014, p. 446). A Ciência Aberta enxerga nas TICs uma forma de 

potencializar a sua atuação, através da colaboração em tempo real entre cientistas e a 

sociedade e por meio da criação de novas frentes de produção de conhecimento, ampliando 

o conhecimento público e o retorno social da ciência (ALBAGLI, 2015). 

A aliança firmada entre tecnologia e ciência existe há longo tempo, na direção da 

disponibilização dos resultados de pesquisa. Guimarães relata que há uma proximidade entre 

as áreas, pelo menos, desde o século XV, sendo aperfeiçoada através do tempo:  

 

é fato que as tecnologias sempre desempenharam papel de relevo no campo da 

publicação cientifica. Foi a invenção da prensa móvel que abriu a possibilidade de 

criação dos periódicos científicos, que ampliou e fortaleceu o processo de 

disseminação da informação. Desde então, tecnologias e dispositivos de 

comunicação na ciência sempre caminharam próximos. Preprints, apresentações, 

resumos de aulas, textos para discussão, entre outros, são distribuídos e 

redistribuídos por listas de e-mails, weblogs, páginas pessoais na Internet, 

WhatsApp (e outros) como forma de ganhar tempo no processo de disseminação 
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o que, supostamente, os periódicos não estão conseguindo atender. 

(GUIMARÃES, 2014, p. 146-147). 

 

A Ciência Aberta é responsável por compreender um conjunto de atividades e 

empreendimentos que se apresentam como ferramentas para tornar possível uma nova forma 

de fazer ciência. Albagli, Clinio e Raychtock (2014) refletem sobre isso, apontando que  

 

Ciência Aberta é hoje um termo guarda-chuva, que engloba diferentes 

significados, tipos de práticas e iniciativas, bem como envolve distintas 

perspectivas, pressupostos e implicações. Aí estão incluídas desde a 

disponibilização gratuita dos resultados da pesquisa (acesso aberto), até a 

valorização e a participação direta de não cientistas e não especialistas no fazer 

ciência, tais como ‘leigos’ e ‘amadores’ (ciência cidadã). (ALBAGLI; CLINIO; 

RAYCHTOCK, 2014, p. 435). 

 

Para além disso, a Ciência Aberta constitui uma forma de incentivar a colaboração 

em nível aprofundado e de maneira permanente, envolvendo uma série de padrões e regras 

responsáveis pelo desenvolvimento de trabalhos de excelência livres das amarras da 

privatização do conhecimento (CABALLERO-RIVERO; SÁNCHEZ-TARRAGÓ; 

SANTOS, 2019). 

A ideia de uma ciência com práticas transparentes permite que o acesso ao conteúdo 

das pesquisas possa ser obtido de maneira democrática por qualquer indivíduo dentro da 

sociedade, independentemente do lugar que ocupa, implicando o desenvolvimento de um 

novo modo de fazer científico orientado a uma disponibilização facilitada e ampla (AYRIS; 

IGNAT, 2017). Dentro da premissa da Ciência Aberta, o conhecimento é considerado 

empoderador e aspecto fundamental para a construção de uma cidadania sólida, além de 

contribuir para o desenvolvimento de sociedades igualitárias (ALBAGLI; CLINIO; 

RAYCHTOCK, 2014). Guimarães (2014, p. 140), em consonância com os autores citados, 

afirma ainda que o movimento possui “o compromisso radical com a mais ampla 

disseminação de ideias a todos aqueles interessados e habilitados a avaliá-las e incorporá-

las em outras ideias e práticas.”. 

O movimento da Ciência Aberta gera um impacto positivo na sociedade, ao 

incorporar a transparência no acesso à produção científica como forma de prestar contas ao 

público. Essa ciência compromissada e orientada aos interesses da sociedade apresenta 

mudanças significativas que impactam em toda a estrutura existente atualmente.  

 

A Ciência Aberta traz um novo olhar para o campo da ciência, visto que ultrapassa 

as barreiras do domínio científico, gerando novas práticas, transcendendo os 

muros da ciência e, em parceria com outros campos criando novos saberes, assim 
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como apresenta suas ações com maior nível de granularidade, permitindo maior 

visibilidade sobre suas práticas e ainda democratizando a ciência, por meio do 

alcance de novos públicos que, até então não participavam do mundo do fazer 

ciência. (SÁ; CAMPOS, 2017, p. 171). 

 

Em uma dimensão prática, são estabelecidas diretrizes para a promoção da Ciência 

Aberta, como, por exemplo, através da facilidade de acesso aos dados coletados e tratados 

nas pesquisas. O IBICT, por meio da elaboração do Manifesto de Acesso Aberto a Dados da 

Pesquisa Brasileira para Ciência Cidadã aponta que os diversos atores envolvidos no 

processo científico devem se mobilizar e desenvolver ferramentas, tais como políticas 

institucionais, estratégias de apoio, cursos e treinamentos, a fim de garantir o pleno 

desenvolvimento da Ciência Aberta no país (IBICT, 2016). 

A ideia de uma ciência pautada na abertura dos seus processos não é recente, 

existindo, segundo Guimarães (2014), desde idos do século XVII na Europa, onde a premissa 

válida era de que “[...] todo conhecimento deveria ser colocado na esfera pública tão logo 

fosse gerado.” (GUIMARÃES, 2014, p. 141). Apesar disso, o movimento ganha maior 

destaque quando se constata que os modos atuais de produção e comunicação científica se 

apoiam em uma série de impedimentos para a circulação da informação e do conhecimento, 

restringindo o avanço que seria possível caso não existissem (ALBAGLI; CLINIO; 

RAYCHTOCK, 2014). Faz-se necessário pensar um novo paradigma para o fazer científico, 

uma vez que a abordagem atual não se adequa mais àquilo que é desejável. 

A abertura na prática científica, conforme aponta Guimarães (2014), não se dá apenas 

pela observância das suas atividades pelos seus pares – vai além, através do reconhecimento 

dos financiadores, responsáveis por fomentar as pesquisas que são desenvolvidas. Não é 

apenas uma questão moral que guia os cientistas, mas também um conjunto de ações 

responsáveis por garantir a sustentabilidade dos seus estudos. 

Fecher e Friesike (2013) destacam que a Ciência Aberta pode ser classificada em 

cinco frentes, denominadas escolas de pensamento, de acordo com as suas orientações e 

interesses: 

• A escola pública é preocupada com a acessibilidade ao conhecimento, pensando a 

ciência de maneira compreensível para todos. Ela se apoia na Web 2.0 e em 

tecnologias que convocam os cientistas a abrirem seus processos de pesquisa, 

modelando-o para ser compreensível por pessoas não-habilitadas nas áreas, mas que 

estão, ainda assim, interessadas em compreender o que é desenvolvido. Há então essa 

preocupação com o processo de pesquisa e com a compreensibilidade do que é 
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produzido, ajudando o público a desempenhar um papel ativo na pesquisa, indo ao 

encontro das iniciativas como a Ciência Cidadã, por exemplo, que pregam o 

engajamento e a participação da comunidade no desenvolvimento das atividades 

científicas (FECHER; FRIESIKE, 2013); 

• A escola democrática se preocupa com o acesso igualitário ao conhecimento, 

enfatizando a questão da gratuidade, principalmente quando financiado com dinheiro 

público. O destaque fica por conta das publicações e dados de pesquisa abertos, mas 

também comporta outros elementos que compõem os estudos, tais como 

representações de imagem ou materiais multimídia. As publicações devem ser 

acessíveis por contribuírem para o desenvolvimento do ser humano e como uma 

maneira de prestar contas sobre o dinheiro investido pela sociedade. Os dados devem 

estar disponíveis para que seja possível a sua reutilização em novos estudos ou 

interpretações (FECHER; FRIESIKE, 2013); 

• A escola pragmática considera o movimento da Ciência Aberta como responsável 

por otimizar o acesso às pesquisas e ao conhecimento produzido, pensando todo 

processo científico de maneira modular, incluindo saberes externos e se utilizando 

de ferramentas online para a contribuição nas pesquisas. A Web 2.0 também é 

considerada uma forte aliada por permitir a colaboração de praticamente qualquer 

pessoa no processo de criação do conhecimento, contribuindo para o aumento da 

complexidade das pesquisas (FECHER; FRIESIKE, 2013); 

• A escola de infraestrutura tem preocupação com a infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento de pesquisas através da internet. Seu foco recai sobre os softwares 

empregados e as redes que os suportam, encarando o movimento da Ciência Aberta 

como uma questão tecnológica a ser resolvida. Seu alcance contempla todas as 

escolas, uma vez que ferramentas digitais necessárias para o armazenamento e 

disseminação de dados e artigos, tais como os repositórios, fazem parte da 

preocupação de todos. O destaque fica por conta das ações de computação distribuída 

em redes de computadores que servem para processar grandes volumes de dados e 

as redes sociais em que cientistas podem compartilhar descobertas e contribuir no 

desenvolvimento de estudos conjuntos (FECHER; FRIESIKE, 2013); 

• A escola de medição lida com as formas de mensurar o impacto científico das 

inciativas, indo ao encontro às questões envolvendo a reputação dos pesquisadores 

de acordo com sua influência – o que contribui diretamente para o financiamento de 
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pesquisas. Os defensores da escola de medição argumentam que o Fator de Impacto, 

em vez de ser atribuído ao artigo, está atrelado ao periódico que o contém, além do 

formato não contemplar modalidades alternativas de publicação. A partir disso, 

propõem o desenvolvimento de novas formas de se medir o impacto dos artigos – em 

modelos variados – visando acelerar o processo e ampliar a cobertura da produção 

científica. Nesse ponto, a Web se torna uma importante aliada, uma vez que é possível 

analisar as pegadas deixadas durante a consulta aos materiais disponíveis neste 

espaço – o que contribuiria para o desenvolvimento de novas métricas alternativas 

(FECHER; FRIESIKE, 2013). 

 

 O debate sobre a Ciência Aberta tem se concentrado em duas áreas pensadas por 

conta da insatisfação gerada pelo atual modelo utilizado para o compartilhamento das 

produções científicas. Além disso, com novas formas de desenvolver a ciência, faz-se 

necessário empreender novos formatos de divulgação para ampliar o uso das produções. 

 

No âmbito jurídico, contestam-se as limitações do atual regime de propriedade 

intelectual, e mais fortemente o direito autoral, estimulando a adoção de licenças 

livres para trabalhos científicos, artísticos e culturais. Já no âmbito técnico, 

propõem-se requisitos e formatos que favoreçam o acesso, a reutilização e a 

distribuição das obras, facilitando a manipulação de dados e sua leitura por 

máquinas.” (ALBAGLI; CLINIO; RAYCHTOCK, 2014, p. 435). 

 

 A seguir serão abordados os desdobramentos que compõem a Ciência Aberta, sendo 

considerados, neste trabalho, o Acesso Aberto; a Avaliação de Ciência Aberta, na forma da 

Avaliação por Pares Aberta; os Dados de Pesquisa Abertos; a Reprodução de Pesquisas 

Abertas, na forma dos Cadernos de Pesquisa Abertos; as Políticas de Ciência Aberta e; as 

Ferramentas de Ciência Aberta, na forma dos Repositórios, em acordo com o especificado 

pela taxonomia desenvolvida pela FOSTER. 

 

3.1.1 Acesso Aberto  
 

O Acesso Aberto se configura como uma resposta ao alto custo de publicação 

estabelecido pelo monopólio das editoras comerciais44. Apesar de se desenhar desde os idos 

 
44 Harnad (2005) adota uma visão mais otimista da situação, destacando que o Acesso Aberto se apresenta 

como uma reação às novas possibilidades que surgem com o advento da Internet, além de apontar o interesse 

do movimento em ampliar acesso e impacto das pesquisas, contemplando todos os pesquisadores, instituições, 

financiadores e contribuintes. 
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dos anos 1990, através do desenvolvimento de padrões que permitem a interoperabilidade 

entre sistemas abertos, por meio da Open Archive Initiative (OAI) e seu Open Archives 

Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) (BANDEIRA, 2017), seu 

estabelecimento de fato ocorre através da divulgação da Budapest Open Access Initiative 

(BOAI), cujo manifesto é responsável por atribuir uma definição ao Acesso Aberto. Para 

eles, o Acesso Aberto se conceitua como a 

 

[...] disponibilidade gratuita na Internet pública, permitindo que qualquer usuário 

leia, faça download, copie, distribua, imprima, pesquise ou crie links para os textos 

completos desses artigos, rastreie para indexação, transfira como dados para 

softwares ou use para qualquer outra finalidade lícita, sem fins financeiros, legais, 

ou barreiras técnicas que não sejam inseparáveis de obter acesso à própria Internet. 

(BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE, 2002, não paginado, tradução 

nossa). 

 

 A iniciativa estabelece ainda que as únicas restrições a serem aplicadas às 

publicações devem se caracterizar como responsáveis por manter o controle da integridade 

dos materiais e o direito do autor de ser citado (BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE, 

2002). Dessa forma, os autores mantêm os direitos morais de autoria de seus trabalhos, mas 

as publicações podem ser compartilhadas e reutilizadas por qualquer pessoa interessada na 

Internet, garantindo visibilidade e acesso democrático ao conhecimento. 

 Seguido da Declaração de Budapeste, nos anos seguintes foram apresentadas as 

declarações de Bethesda e Berlim, ambas em 2003. A de Bethesda, voltada para a 

comunidade biomédica, caracteriza o Acesso Aberto como efetivo de acordo com duas 

condições:  

 

O (s) autor (es) e o (s) proprietário (s) dos direitos de propriedade intelectual 

concedem aos usuários um direito gratuito, irrevogável, universal e perpétuo de 

acesso e licença para copiar, usar, distribuir, transmitir e apresentar a obra 

publicamente e fazer e distribuir obras derivadas, em qualquer suporte digital para 

qualquer fim responsável, sujeito à devida atribuição de autoria, bem como o 

direito de fazer um pequeno número de cópias impressas para uso pessoal. 

Uma versão completa do trabalho e todos os materiais suplementares, incluindo 

uma cópia das permissões citadas acima, em um formato eletrônico padrão 

apropriado, serão depositados imediatamente após a publicação inicial em pelo 

menos um repositório online patrocinado por uma instituição acadêmica, uma 

sociedade de intelectuais, uma agência governamental ou qualquer outra 

organização devidamente estabelecida que busque facilitar o acesso aberto, 

distribuição irrestrita, interoperabilidade e arquivamento de longo prazo [...] 

(BETHESDA STATEMENT ON OPEN ACCESS PUBLISHING, 2003, não 

paginado, tradução nossa). 

 

 A declaração de Berlim é elaborada com base na BOAI e na Declaração de Bethesda, 

destacando pontos semelhantes para caracterizar o movimento, encorajando uma transição 
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para o paradigma do acesso livre eletrônico através de uma série de princípios a serem 

respeitados a fim de que ocorra uma efetiva difusão do conhecimento e convocando 

governos, universidades e outras instituições produtoras/detentoras de conhecimento a se 

adequar às diretrizes propostas pelo Acesso Aberto (BERLIN DECLARATION ON OPEN 

ACCESS TO KNOWLEDGE IN THE SCIENCES AND HUMANITIES, 2003).  

 Em 2005, o Brasil se posiciona em relação ao Acesso Aberto, elaborando, por meio 

de uma parceria entre o IBICT e a UnB, o Manifesto Brasileiro em favor do Acesso Aberto, 

redigido com base na Declaração de Berlim, tendo como objetivo se constituir em favor da 

Política Nacional de Acesso Aberto no Brasil (COSTA; KURAMOTO; LEITE, 2013). 

Entretanto, conforme aponta Marra (2014), os projetos de lei que versavam sobre o tema 

foram arquivados, o que aponta a ausência de políticas públicas de Acesso Aberto. 

 O desenvolvimento do Acesso Aberto é atravessado pela necessidade de se 

estabelecer um conjunto de boas práticas que permitam sua realização efetiva. Para isso, 

propõem-se duas45 formas de garantia do acesso livre à literatura científica, sendo uma delas 

através do que é conhecido como via dourada (golden road) e a segunda como via verde 

(green road). A via dourada estabelece as revistas científicas como receptoras dos trabalhos 

acadêmicos cujo acesso é majoritariamente gratuito, mas aberto a variantes – Acesso Aberto 

postergado, pleno, mediante propagandas ou através do pagamento de Taxas de 

Processamento de Artigos – sendo  o financiamento realizado por meio de agências de 

fomento, universidades e governo; e a segunda, a via verde, por meio do autoarquivamento, 

através da qual o cientista pode depositar sua produção em sites ou repositórios institucionais 

ou temáticos (BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE, 2002; COSTA, 2006; SPINAK, 

2013). 

Destaca-se neste trabalho a existência de duas iniciativas desenvolvidas na direção 

do Acesso Aberto, sendo elas o SEER e a SciELO. O SEER é um sistema desenvolvido em 

2003 – no Brasil, traduzido e adaptado pelo IBICT – e se caracteriza como um software 

livre46 responsável por elaborar a estrutura de um Portal de Periódico Científico, o qual 

 
45 Piwowar et al. (2018) propõem quatro subcategorias para o Acesso Aberto, sendo elas ouro – quando o 

artigo é publicado em um periódico aberto e indexado pelo Directory of Open Access Journals (DOAJ); verde 

– acesso realizado através de repositórios; híbrido – gratuito através de uma licença aberta em um periódico 

que cobra taxa de acesso e; bronze – gratuito para ler na página da publicação, porém sem uma licença 

claramente identificável. 
46 “Por ‘software livre’ devemos entender aquele software que respeita a liberdade e senso de comunidade dos 

usuários. Grosso modo, isso significa que os usuários possuem a liberdade de executar, copiar, distribuir, 

estudar, mudar e melhorar o software. Assim sendo, ‘software livre’ é uma questão de liberdade, não de preço.” 

(O QUE É O SOFTWARE LIVRE, [2021], não paginado). 
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agrupa periódicos e se comunica utilizando os protocolos OAI-PMH (BANDEIRA, 2017). 

O SciELO se constitui na forma de uma “[...] biblioteca virtual de revistas científicas 

brasileiras em formato eletrônico.” (PACKER et al., 1998, p. 109) e adota a via dourada 

como estratégia de publicação, através da disponibilização gratuita dos artigos dos 

periódicos participantes (SCIELO, 2010 apud OLIVEIRA, 2011). 

 

3.1.2 Avaliação de Ciência Aberta – Avaliação por Pares Aberta  
 

A avaliação da Ciência Aberta pode ser desenvolvida através de duas formas, sendo 

por meio do uso de métricas alternativas – altmetria, bibliometria, semantometria e 

webmetria – ou pelo emprego da avaliação por pares aberta (FOSTER OPEN SCIENCE, 

2018; SILVA; SILVEIRA, 2019). Opta-se, neste trabalho, por destacar a altmetria e a 

avaliação por pares aberta como métodos de realização da Avaliação de Ciência Aberta.  

As métricas alternativas se constituem como um método de se observar o impacto 

causado pelas pesquisas em espaços além dos ditos tradicionais e contribuem para a 

democratização do conhecimento (SILVA; SILVEIRA, 2019; BARATA, 2019). O debate 

em torno da altmetria se dá a partir dos anos 2010 com o lançamento de Altmetrics: o 

manifesto por Jason Priem e outros colaboradores. Em seguida, estas métricas alternativas 

passaram a ser adotadas por indexadores, revistas científicas e editoras (BARATA, 2019). 

A altmetria é responsável por mensurar os usos dos artigos científicos em redes 

sociais por meio do DOI, a fim de atribuir pontuações que determinarão seu índice 

altmétrico. Em relação ao Fator de Impacto tradicional, a altmetria prioriza o artigo, em 

detrimento do periódico científico, avaliando também a relevância dos textos para outros 

atores e retirando o foco de métodos tradicionais de avaliação. A altmetria considera ainda 

os esforços em torno da divulgação científica, observando como os artigos têm ultrapassado 

o ambiente acadêmico, contribuindo para garantir a relevância da ciência e sua 

democratização (BARATA, 2019). 

A avaliação por pares aberta surge nos anos 1990 como uma forma de contornar o 

método tradicional de avaliação, através do uso de alguns elementos que garantam a 

fidedignidade do processo, tais como o uso de identidades abertas dos autores e avaliadores, 

publicação dos resultados das avaliações e maior participação da sociedade nos processos 

avaliativos (SPINAK, 2018). Dentre as áreas de pesquisa existentes, a que mais tem adotado 

este novo método avaliativo são as ciências da saúde, principalmente os periódicos 
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internacionais, subsidiando originais melhores, no sentido de criar uma ciência mais rápida 

e transparente (TARGINO; GARCIA; SILVA, 2020). 

Algumas das vantagens da avaliação por pares aberta se configuram através da “[...] 

possibilidade de detectar erros com maior facilidade, de validar descobertas e de aumentar a 

confiança geral nos resultados publicados.” (SILVA; SILVEIRA, 2019, p. 6). Outros pontos 

positivos que podem ser mencionados são “[...] o autor sabe quem revisou seu trabalho, o 

que propicia interlocução; os comentários dos avaliadores contextualizam o paper, gerando 

informação adicional para o público; os relatórios dos árbitros auxiliam os pesquisadores 

juniores.” (TARGINO; GARCIA; SILVA, 2020, p. 5). 

Por outro lado, alguns pontos negativos podem ser observados, tais como a 

necessidade de alterações comportamentais nos processos existentes, o que pode gerar 

resistência por parte da comunidade científica, assim como desconfiança na adesão da 

avaliação por pares aberta, além de ainda ter um custo elevado e prejudicar as críticas feitas 

aos trabalhos, bem como possíveis represálias (SPINAK, 2018; SHINTAKU et al., 2020). 

Dessa forma, percebe-se que a avaliação por pares aberta, para ser amplamente adotada, 

precisa superar algumas barreiras significativas dentro da comunidade científica de modo 

que possa se constituir uma real alternativa aos processos tradicionais. Entretanto, Shintaku 

e outros (2020) destacam que sua adoção é um processo irreversível e faz parte de uma 

necessidade cada vez maior de transparência nos fazeres científicos. 

 

3.1.3 Dados de Pesquisa Abertos  
 

Existem diversas47 expressões admitidas para os dados abertos de acordo com o 

projeto FOSTER. Sayão e Sales (2020, p. 37) apontam que “[...] o termo ‘dado de pesquisa’ 

tem uma amplitude de significados que vão se transformando de acordo com domínios 

científicos específicos, objetos de pesquisas, metodologias de geração e coleta de dados e 

muitas outras variáveis.”. Os autores definem dado de pesquisa como “[...] todo e qualquer 

tipo de registro coletado, observado, gerado ou utilizado no âmbito da pesquisa científica, 

 
47 Importante ressaltar que não há uma definição única para dados abertos, conforme apontado por Jorge (2018). 

Opta-se, neste trabalho, por se empregar a definição da Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OECD) por se caracterizar como organização internacional que visa “[...] moldar políticas que 

promovam prosperidade, igualdade, oportunidade e bem-estar para todos.” (ORGANISATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, [202-?], tradução nossa) por meio do 

desenvolvimento dos países associados. 
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que pode ser interpretado, tratado e aceito como evidência pela comunidade científica e 

necessário para analisar, validar e produzir resultados de pesquisa.” (SAYÃO; SALES, 

2020, p. 39). 

Algumas características podem ser observadas quanto aos dados. Estes podem ser 

considerados em seus aspectos lógicos (o que são) e ontológicos (como se relacionam com 

o mundo), classificados quanto à sua origem (dados observacionais, computacionais e 

experimentais), em relação ao seu processamento (dados derivados e brutos), em relação à 

abordagem da pesquisa onde são empregados, quanto à natureza, nível de sensibilidade, 

materialidade, perenidade, abertura, estruturação e como são coletados (SAYÃO; SALES, 

2020).  

Em relação aos dados de pesquisa pode-se observar conceitos relacionados como a 

gestão de dados e a curadoria de dados. Sales e Sayão (2019) apontam que a gestão de dados 

de pesquisa é uma etapa importante do desenvolvimento das pesquisas, visto que ela se 

caracteriza enquanto elemento que identifica uma condução responsável de projetos de 

pesquisa e, com o tempo, se integra à cultura da pesquisa. Alguns aspectos a serem 

considerados na gestão de dados de pesquisa são relacionados a questões técnicas, 

organizacionais, disciplinares, estruturais, legais, éticas e de sustentabilidade, sendo 

utilizados os Planos de Gestão de Dados48 para identificar esses pontos (SALES; SAYÃO, 

2019).  

A curadoria de dados é conceituada por Sayão e Sales (2012, p. 184) como “[...] a 

gestão atuante e a preservação de recursos digitais durante todo o ciclo de vida de interesse 

do mundo acadêmico e científico, tendo como perspectiva o desafio temporal de atender a 

gerações atuais e futuras de usuários.”. Seu foco está estabelecido na gestão dos dados 

durante todo o ciclo de vida, de forma que eles permaneçam acessíveis e possam ser 

recuperados por quem necessite, assegurando a sustentabilidade no longo prazo e garantindo 

valor para os criadores e usuários dos dados (SAYÃO; SALES, 2012). 

 Dentre os vários conceitos de dados de pesquisa existentes, emprega-se neste 

trabalho o estabelecido pela Organisation for Economic Co-Operation and Development 

(OECD). Para a organização, dados de pesquisa são  

 

 
48 O Plano de Gestão de dados se apresenta como uma ferramenta que permite planejar a geração e coleta de 

dados de qualidade ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Além disso, serve para adequar os projetos às 

políticas das instituições a qual estão vinculados e especifica a forma como os dados serão tratados no decorrer 

da pesquisa e após a sua conclusão (SALES; SAYÃO, 2019). 
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[...] registros factuais (pontuações numéricas, registros textuais, imagens e sons) 

usados como fontes primárias para pesquisa científica e que são comumente 

aceitos na comunidade científica como necessários para validar resultados da 

pesquisa. Um conjunto de dados de pesquisa constitui uma representação 

sistemática e parcial do assunto que está sendo investigado. (ORGANISATION 

FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2007, p. 13, 

tradução nossa). 

 

 Os dados de pesquisa abertos são caracterizados através da “[...] disponibilização de 

dados brutos de pesquisa científica – entendidos como fontes primárias – de forma 

organizada, sistematizada e registrada em bibliotecas de Open Data (dados abertos) e Linked 

data (dados vinculados).” (SILVA; SILVEIRA, 2019, p. 5). Enquanto pertencentes ao 

movimento de Ciência Aberta, os dados de pesquisa abertos se configuram como uma forma 

de se disponibilizar acesso a este conteúdo sem qualquer tipo de restrição e contribui para o 

desenvolvimento da pesquisa científica em âmbito internacional, uma vez que a reutilização 

de conjuntos de dados pré-existentes suprimiria etapas de pesquisa e impediria o 

desenvolvimento de estudos duplicados, gerando velocidade e economia (CAVALCANTI; 

SALES, 2017). 

 Os estudos envolvendo os dados de pesquisa abertos se originaram em 2004 após 

reunião da OECD, objetivando desenvolver um conjunto de orientações sobre a temática 

(HENNING et al., 2019). Em 2007, a instituição desenvolve uma cartilha contendo um 

conjunto de princípios a serem observados para o desenvolvimento de dados de pesquisa 

abertos, sendo eles:  

• abertura – acesso igualitário e com o menor custo possível, com financiamento 

facilitado e acesso disponível via Internet (ORGANISATION FOR ECONOMIC 

CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2007);  

• flexibilidade – considerando mudanças nas tecnologias, especificidades das 

pesquisas e culturas dos países, além de observar elementos como questões sociais, 

econômicas e regulatórias (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 

AND DEVELOPMENT, 2007);  

• transparência – disponibilização de maneira ampla e, preferencialmente, através da 

Internet de documentação referente aos dados de pesquisa e às instituições 

produtoras, observando também a existência de documentação referente a políticas 

de dados de pesquisa por parte de organizações de pesquisa e agências 
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governamentais (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2007);  

• conformidade legal – respeito aos direitos autorais e acesso e uso fornecidos 

mediante requisitos legais e restrições, quando necessárias, para questões 

envolvendo segurança nacional, privacidade, segredos comerciais, proteção de 

espécies raras e processos legais (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND DEVELOPMENT, 2007);  

• proteção de propriedade intelectual – através do uso de leis que sejam necessárias 

para o financiamento público de bases de pesquisa, considerando parcerias público-

privadas (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2007);  

• responsabilidade formal – por meio de elaboração de arranjos de acesso que 

estabeleçam as responsabilidades das partes envolvidas na produção dos dados 

(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 

2007); 

• profissionalismo – os arranjos institucionais voltados para a gestão dos dados devem 

se apoiar em padrões relevantes e valores dos códigos de conduta das comunidades 

científicas envolvidas, observando também as fontes de financiamento 

(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 

2007); 

• interoperabilidade – nos âmbitos tecnológico e semântico, a interoperabilidade 

promove acesso internacional e interdisciplinar aos dados de pesquisa desenvolvidos, 

ao se utilizar de padrões para evitar falhas na consulta aos conjuntos de dados 

(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 

2007); 

• qualidade – o valor e a utilidade atribuídos aos dados de pesquisa provêm da 

qualidade destes dados, que deve ser observada pelos gestores e instituições 

responsáveis pela sua coleta, a fim de garantir conformidade com os padrões 
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existentes a serem desenvolvidos de acordo com as necessidades (ORGANISATION 

FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2007); 

• segurança – deve-se utilizar instrumentos e técnicas que garantam a integridade e 

segurança dos dados de pesquisa, no que diz respeito à proteção física contra danos 

e destruição dos conjuntos de dados, sejam eles intencionais ou por meio de riscos 

ambientais (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2007); 

• eficiência – através da promoção e compartilhamento dos dados, aumenta-se a 

eficiência em torno do desenvolvimento das pesquisas, impedindo que estudos 

duplicados sejam realizados (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND DEVELOPMENT, 2007); 

• responsabilidade – os conjuntos de dados devem ser avaliados periodicamente por 

grupos de usuários, instituições responsáveis pelo desenvolvimento de pesquisas e 

agências de fomento, visando elaborar uma imagem abrangente do valor que os 

dados possuem, assim como o acesso a eles (ORGANISATION FOR ECONOMIC 

CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2007); 

• sustentabilidade – deve-se garantir o acesso permanente aos dados que precisam 

existir por longo prazo, sendo esta possibilidade considerada no desenvolvimento 

dos projetos de pesquisa (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 

AND DEVELOPMENT, 2007). 

 

Para que ocorra pleno acesso aos dados de pesquisa, devem ser respeitados alguns 

pontos. Os princípios FAIR se constituem sobre quatro importantes premissas da gestão de 

dados científicos: os dados devem ser localizáveis (Findable), por meio de pessoas e 

mecanismos automatizados; acessíveis (Accessible), de maneira que existam protocolos que 

garantam consulta aos conjuntos de maneira satisfatória e facilitada; interoperáveis 

(Interoperable), de forma que os mecanismos automatizados consigam estabelecer conexões 

entre si, ao reconhecer os dados presentes, propiciando uma possível combinação e; 

reutilizáveis (Reusable), para, através de descrições eficientes, serem reutilizados, 

economizando tempo e dinheiro nas pesquisas subsequentes (HENNING et al., 2019). 
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3.1.4 Reprodução de Pesquisas Abertas – Cadernos de Pesquisa Abertos  
 

 A reprodução de pesquisas abertas se apresenta como “[...] o ato de praticar Ciência 

Aberta e de oferecer aos usuários livre acesso a elementos experimentais para permitir a 

reprodução da pesquisa, independente dos seus resultados.” (FOSTER OPEN SCIENCE; 

PONTIKA et al., 2015 apud SILVA; SILVEIRA, 2019, p. 5). Este tipo de iniciativa 

contribui para a validação das pesquisas científicas e deve ser desenvolvida através do uso 

de instrumentos abertos, de forma que facilite sua replicação (SILVA; SILVEIRA, 2019). 

 Dentre as diversas variedades de iniciativas existentes para a reprodução de pesquisas 

abertas, destaca-se neste trabalho, os Cadernos de Pesquisa Abertos. Clinio (2015) 

argumenta que os cadernos de pesquisa 

 

[...] tem sido o principal instrumento de registro das atividades realizadas por um 

cientista, constituindo-se em documentação de protocolos e resultados de 

pesquisa, assim como em ferramenta organizacional. São cadernos de papel, com 

folhas sequenciais, datados e utilizados por um cientista para registrar a execução 

de atividades, de acordo com as preferências individuais e orientações 

institucionais, podem ser individuais ou coletivos, ter um formato livre de registro 

ou, ainda, modelo estruturado, podem apenas registrar o que foi realizado ou 

agregar observações pessoais e insights. (CLINIO, 2015, p. 253). 
 

 Para Silva e Silveira (2019), o Caderno de Pesquisa Aberto se constitui como 

expressão de elevado destaque na Ciência Aberta, uma vez que a pesquisa adota este formato 

desde a sua gênese, tendo seus elementos disponibilizados na Internet de forma integral e 

ampla, isto é, considerando casos malsucedidos e dados brutos. O criador do conceito de 

Caderno de Pesquisa Aberto49, Jean-Claude Bradley, define-o como “[...] uma maneira de 

fazer ciência na qual – da melhor maneira possível – você disponibiliza todas as suas 

pesquisas gratuitamente ao público e em tempo real.” (BRADLEY, 2010, não paginado, 

tradução nossa). 

 A origem dos Cadernos de Pesquisa Abertos ocorre por meio do desenvolvimento de 

novas formas de se fazer ciência colaborativa, se constituindo enquanto elemento da Ciência 

Aberta e utilizando a Internet como forma de agregar interessados e disseminar o andamento 

das pesquisas, objetivando o desenvolvimento de um conhecimento aberto (CLINIO, 2015). 

 
49 Em inglês, Open Notebook Science. 
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Para que isso aconteça, propõe-se a disponibilidade online de “[...] todos os registros 

individuais de um pesquisador ou de um conjunto de cientistas de um laboratório, em tempo 

real, com licenças livres, que permitem a redistribuição e a reutilização do seu conteúdo por 

qualquer pessoa.” (ALBAGLI; CLINIO; RAYCHTOCK, 2014, p. 445). Clinio (2016, p. 87-

88) complementa, apontando que “esta prática não inclui apenas dados, informações e 

resultados favoráveis de uma pesquisa científica, mas compartilha também status parciais, 

debilidades e desafios quando eles ainda não foram resolvidos pelos pesquisadores.”. 

 O Caderno de Pesquisa Aberto se constitui sobre a premissa de que não deve existir 

diferença entre aquilo que o cientista sabe acerca da pesquisa e o que será divulgado ao 

público por meio deste instrumento, sendo então necessário que todos os elementos 

constituintes sejam compartilhados – incluindo informações detalhadas em relação aos 

processos de coleta e análise de dados, os dados de pesquisa, metodologias utilizadas e 

resultados dos estudos – contribuindo para chamar a atenção de pesquisadores que tenham 

interesse em desenvolver pesquisas em conjunto de forma colaborativa (ALBAGLI; 

CLINIO; RAYCHTOCK, 2014). 

 Um exemplo de sucesso no uso dos Cadernos de Pesquisa Abertos é relatado por 

Clinio em sua tese, onde apresenta alguns dos benefícios que Bradley, criador do conceito, 

usufruiu ao se utilizar da prática:  

 

como cientista, a prática do caderno aberto permitiu a Bradley identificar e ser 

identificado, conectar-se e trabalhar, em vários níveis, com programadores, 

matemáticos, jornalistas, além de profissionais das áreas de química sintética, 

química computacional, bioquímica e companhias químicas, indústrias de 

instrumentos, etc. Ele reconheceu como valiosas algumas interações a primeira 

vista insignificantes, mas que beneficiaram seu trabalho a longo prazo. (CLINIO, 

2016, p. 91). 

 

3.1.5 Políticas de Ciência Aberta 
 

 As Políticas de Ciência Aberta 

 

[...] regulam a abertura da ciência e também estão relacionadas com a abertura de 

dados da inovação, dos negócios e da pesquisa científica, com o uso e reuso de 

dados, de publicações, de direito autoral, entre outros. Elas devem estar conectadas 

às políticas de governo aberto e prever fundos de investimento para alavancar a 

Ciência Aberta. (SILVA; SILVEIRA, 2019, p. 6) 

 

 Segundo o Manual de Formação em Ciência Aberta, elaborado pelo projeto 

FOSTER, as Políticas de Ciência Aberta se constituem na forma de “[...] estratégias e ações 
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que visam promover princípios de Ciência Aberta e reconhecer práticas de Ciência Aberta.” 

(POLÍTICAS..., [2018]). A adoção destas políticas tem ocorrido tanto no âmbito das 

agências de fomento – através da exigência de Planos de Gestão de Dados50 – como pelos 

governos dos países, a exemplo de ações na França, Canadá, Brasil e entre outros (SILVA; 

SILVEIRA, 2019).  

 Inicialmente, as Políticas de Ciência Aberta objetivavam a divulgação dos resultados 

de investigação ao público tão logo fosse possível e sem barreiras, porém, com o decorrer 

do tempo passaram a englobar iniciativas que dizem respeito a políticas nacionais, incluindo 

abertura em qualquer ponto de desenvolvimento dos estudos e desenvolvimento de leis e 

diretivas que promovam as práticas abertas (POLÍTICAS..., [2018]). Costa ([2019]) aponta 

que as Políticas de Ciência Aberta devem buscar o comprometimento público para a 

proposta, além de estabelecer uma infraestrutura satisfatória, se adequando não somente aos 

padrões internacionais, mas também se atentando a cobrir as necessidades do contexto em 

que está inserida. Além disso, as políticas devem ser pensadas de maneira que se tenham 

nítidos os objetivos a serem alcançados, exista alinhamento à outras iniciativas e se evite 

duplicações e sobreposições (POLÍTICAS..., [2018]). 

Atualmente, podem ser enumeradas em torno de 769 Políticas de Ciência Aberta, 

envolvendo Acesso Aberto, considerando o depósito de publicações em repositórios 

institucionais ou financiando taxas de processamento de artigos/publicação em periódicos 

de Acesso Aberto (ROARMAP, [202-?]). Destacam-se, entre as existentes, as categorias de 

códigos de ética, leis – Lei de Acesso à Informação nº 12.527/201151, políticas de agências 

de fomento – Practical Guide to the International Alignment of Research Data 

Management52 e os planos nacionais – Horizon 2020, através da Open access & Data 

 
50 O planejamento da gestão dos dados de pesquisa se inicia durante o processo de delimitação do estudo e 

considera a maneira como os dados serão geridos e compartilhados. O plano é um documento que determina a 

forma como os dados provenientes serão tratados no decorrer do projeto até após a sua conclusão, seja na etapa 

de coleta, processamento ou geração, determinando também os dados que serão processados, coletados ou 

gerados, o método a ser empregado nos processos, as condições de compartilhamento e abertura e a sua 

preservação. O plano se adequa ao projeto de pesquisa de acordo com seu andamento. Apesar de não ser um 

documento padronizado, preocupa-se com o que é extremamente necessário para a preservação, 

compartilhamento e reuso dos dados (SAYÃO; SALES, 2015). 
51 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm 
52 Disponível em: https://www.scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-international-

alignment-of-research-data-management/ 
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management53, dentre outros (COSTA, [2019]; SILVA; SILVEIRA, 2019; POLÍTICAS..., 

[c2021])54. 

3.1.6 Ferramentas de Ciência Aberta – Repositórios  
 

A taxonomia do projeto FOSTER estabelece as Ferramentas de Ciência Aberta 

através dos Repositórios, Serviços e Ferramentas de Fluxos de Trabalho Abertos (FOSTER 

OPEN SCIENCE, 2018). Esta subseção pretende abordar os Repositórios enquanto 

expressão desta modalidade. 

Os repositórios surgiram no ambiente universitário e, desde sua gênese, possuem 

estreita relação com o Acesso Aberto à literatura científica, se apresentando como espaços 

integrativos online que concentram publicações científicas e adotam as recomendações 

estabelecidas pela OAI, se caracterizando-se como fontes de informação secundárias55 

(WEITZEL, 2006; KURAMOTO, 2015). 

Dentre os tipos de repositórios, os mais comuns são os institucionais e os temáticos. 

Os repositórios institucionais são “[...] coleções digitais, construídas para capturar e 

preservar os resultados de pesquisas científicas de uma simples universidade ou de 

múltiplas instituições que compõem uma comunidade de faculdades ou universidades [...]” 

(KURAMOTO, 2015, p. 12, grifo do autor), enquanto os repositórios temáticos se 

caracterizam como “[...] instalados em organizações, os quais se dedicam ao armazenamento 

e disseminação dos resultados de pesquisa em alguma área do conhecimento [...]” 

(KURAMOTO, 2015, p. 13). Algumas características que os repositórios institucionais e 

temáticos possuem em comum são apresentadas por Weitzel (2006): 

 

[os repositórios] são auto-sustentáveis, baseados sobretudo no auto-arquivamento 

da produção científica (que compreende a descrição padronizada dos metadados e 

o upload do arquivo em PDF ou outro formato de texto) e fornecem 

interoperabilidade entre os diferentes sistemas e o acesso livre para todos os 

interessados em pesquisar e baixar arquivos da produção científica. (WEITZEL, 

2006, p. 61). 

 

 
53 Disponível em: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-

issues/open-access-dissemination_en.htm 
54 Importante ressaltar que o Brasil ainda não conta com uma política em âmbito nacional específica para a 

Ciência Aberta, sendo as iniciativas existentes provenientes de instituições de pesquisa (REZENDE; 

ABADAL, 2020). 
55 “[...] as publicações científicas online podem ser entendidas como fontes primárias; os repositórios temáticos 

e institucionais, como fontes secundárias; e os serviços associados a eles (provedores de serviços), como fontes 

terciárias.” (WEITZEL, 2006, p. 53). 
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Os repositórios institucionais servem ainda a dois propósitos: se constituírem na 

forma de um sistema que comporte os trabalhos acadêmicos, garantindo o acesso à 

informação científica e às bibliotecas e instituições apoiadoras e demarcar a qualidade de 

uma instituição, através da constituição de sua memória institucional e relevância cientifica, 

ampliando sua visibilidade (KURAMOTO, 2015). Existem ainda os repositórios 

agregadores, responsáveis por conter dentro de si informações referentes a outros 

repositórios institucionais, a exemplo da SciELO (KURAMOTO, 2015). 

A implantação de repositórios institucionais no Brasil se deu por meio do projeto 

Portal de Publicação Seriada de Acesso Livre (PCAL) em 2005, o qual, através de apoio da 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e gestão do IBICT, preparou as universidades 

e instituições de pesquisa brasileiras para desenvolver suas plataformas de forma que fosse 

garantida a interoperabilidade (KURAMOTO, 2010). Para que ocorresse o pleno 

funcionamento dos repositórios foram ministrados cursos de capacitação e fornecidos kits 

tecnológicos, com hardware e software específicos, porém abrindo para que as instituições 

customizassem suas plataformas conforme suas necessidades particulares (KURAMOTO, 

2010). 

A Ciência Aberta exige dos cientistas um posicionamento sólido e compromissado 

diante dos valores e práticas apresentados. Isso implica desenvolver um conjunto de novas 

habilidades que se relacionam com a gestão dos dados de pesquisa, capacidade de lidar com 

novos softwares, saber compreender minimamente questões jurídicas etc. (ALBAGLI; 

CLINIO; RAYCHTOCK, 2014). Sua relevância é provada ao se observar a adoção de suas 

práticas por governos e organizações de financiamento que se preocupam em orientar 

cientistas a desenvolverem suas pesquisas sob esta perspectiva, ao considerar os benefícios 

que as práticas abertas têm sobre o processo científico, através da abertura de dados, 

compartilhamento e checagem de resultados, e garantia de reprodutibilidade (RODRIGUES 

et al., 2019). 

 As definições elencadas revelam os interesses da Ciência Aberta, visando uma 

aproximação do fazer científico com a população, pois, como constata Abdo (2014), práticas 

open source são importantes contra as limitações impostas pela mídia sobre a divulgação 

científica, exemplificadas por compartilhamento restrito de artigos e informações que nunca 

são trazidas ao público. 

A fim de que seja possível o correto acesso aos dados disponibilizados pelos 

cientistas, devem existir diretrizes responsáveis por delimitar a forma como tais materiais 
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serão apresentados. Para isso, o IBICT (2016) estabelece algumas recomendações para a 

divulgação da Ciência Aberta, incluindo facilidade de acesso aos dados levantados nas 

pesquisas, objetivando o conhecimento do que é produzido na ciência por parte da sociedade 

e do cidadão, bem como a criação de métodos para apoiar iniciativas que incentivem a 

produção de Ciência Aberta, motivando institutos e universidades a aderirem a essa 

modalidade de divulgação. 

A Royal Society elenca as áreas-chave de atuação no âmbito da Ciência Aberta, sendo 

elas a necessidade de haver abertura entre os cientistas com a sociedade e os veículos de 

comunicação; o levantamento, a análise e a comunicação dos dados obtidos na pesquisa 

precisam ser mais valorizados; devem-se utilizar padrões comuns a todos para que o 

compartilhamento de informações seja efetivo e permita a utilização por todos; necessita-se 

a divulgação de dados reutilizáveis para dar suporte a outras pesquisas; é de grande 

importância a contratação de especialistas na gestão de uso de dados em meio digital e; a 

criação de softwares para análise dos dados obtidos nos levantamentos deve ser incentivada 

(ALBAGLI; CLINIO; RAYCHTOCK, 2014). 
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4 METODOLOGIA 

 

 Serão apresentadas, nesta seção, as escolhas metodológicas e os procedimentos 

empregados no desenvolvimento desta pesquisa. Para a sua realização, foram consideradas 

duas abordagens: elaboração de um marco teórico conceitual abrangente acerca do assunto 

e de seus desdobramentos, com suas relações e alcances sendo estabelecidos no item 1.2, 

através da construção de um corpus de informações oriundas da pesquisa bibliográfica e; 

estabelecimento das relações entre o campo e o movimento da Ciência Aberta nas fontes 

selecionadas, através de procedimentos baseados na Revisão Narrativa de Literatura.  

A pesquisa é a base da ciência e é responsável por questionar a maneira como a 

realidade é construída, utilizando-se tanto do intelecto quanto da ação para alcançar seus 

objetivos (MINAYO, 2002). É necessária para compreender aquilo que nos cerca, a fim de 

se obter algum sentido sobre qualquer situação existente que precise de um olhar mais 

detalhado. Dessa forma, é possível entender a pesquisa científica como uma forma de “[...] 

ultrapassar o senso comum [...] através do método científico.” (DESLANDES, 2011, p. 34). 

O presente estudo encontra-se inserido no contexto das Ciências Sociais Aplicadas – 

em específico na área Ciência da Informação. Classifica-se como sendo de cunho 

exploratório não-exaustivo, objetivando “[...] desenvolver, esclarecer e modificar conceitos 

e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores.” (GIL, 2008, p. 27). A abordagem a ser empregada possui caráter 

qualitativo. 

A pesquisa bibliográfica foi utilizada para a coleta da literatura sobre as áreas da 

Ciência da Informação, Comunicação Científica e Ciência Aberta. Marconi e Lakatos (2003, 

p. 183) definem-na como a pesquisa que “[...] abrange toda bibliografia já tornada pública 

em relação ao tema de estudo [...]” e permite ao pesquisador entrar em contato com o que já 

foi publicado acerca do tema (MARCONI; LAKATOS, 2003). O levantamento bibliográfico 

foi realizado nas bases BRAPCI, Scopus e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) sendo também consultados livros seminais das áreas, além do uso de 

recomendações da orientadora e textos provenientes das disciplinas cursadas no mestrado. 

A escolha das bases se deu pela familiaridade do autor desta pesquisa, através do 

desenvolvimento de trabalhos anteriores. 

As estratégias de busca empregadas nas bases de dados para levantamento preliminar 

dos textos constituintes do marco teórico foram desenvolvidas visando elencar o material 
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responsável por embasar a argumentação deste trabalho. Dessa maneira, optou-se por 

estabelecer buscas sobre Ciência Aberta e Comunicação Científica na Brapci, BDTD e 

Scopus, resultando nas seguintes expressões: “Ciência Aberta” AND “Ciência da 

Informação” ((“scientific communication” OR “comunicação científica”) AND 

(“Information Science” OR “Ciência da Informação”)). O levantamento ocorreu no período 

entre agosto de 2020 e junho de 2021.  

A seleção do corpus documental a ser analisado se deu através de busca na Brapci, 

utilizando-se o termo “Ciência Aberta” em todos os campos dentro do intervalo entre 2015 

e 2019. A escolha do termo Ciência Aberta se dá por ser considerado o mais abrangente, 

englobando as diversas iniciativas dentro de si (ALBAGLI; CLINIO; RAYCHTOCK, 

2014). A adoção deste recorte temporal se deu visando a atualidade das publicações. O 

objetivo desta seleção se dá por interesse em refletir a produção brasileira sobre o tema. 

Foram identificados 36 artigos referentes à temática. Os artigos selecionados 

pertencem à 16 periódicos, sendo sete periódicos de Ciência da Informação56 e nove títulos57 

que contemplam, para além da área supracitada, Biblioteconomia, Arquivologia e 

Museologia. Optou-se por não selecionar títulos específicos das referidas áreas, dando 

preferência a publicações da Ciência da Informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 As informações foram obtidas na seção Sobre a Revista, quando disponível. 
57 Ver nota de rodapé 57. 



78 

 

Quadro 2 – Periódicos com artigos na temática da Ciência Aberta e suas iniciativas 

Periódicos da Ciência da Informação Periódicos que contemplam também 

Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia 

Revista P2P e Inovação Bibliotecas Universitárias: pesquisas, 

experiências e perspectivas 

Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência 

da Informação 

Informação & Informação 

InCID: Revista de Ciência da Informação e 

Documentação 

Encontros Bibli: revista eletrônica de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação 

EmQuestão Pesquisa brasileira em Ciência da Informação e 

Biblioteconomia 

Liinc em Revista RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação 

AtoZ: novas práticas em informação e 

conhecimento 

Informação & Sociedade: Estudos 

Biblos: Revista do Instituto de Ciências 

Humanas e da Informação 

PontodeAcesso 

 RECIIS: Revista Eletrônica de Comunicação, 

Informação e Inovação em Saúde58 

 ConCI: Convergências em Ciência da 

Informação59 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

A metodologia empregada no procedimento de análise do corpus teórico é a Revisão 

Narrativa de Literatura. Esta técnica  

 

apresenta uma temática mais aberta; dificilmente parte de uma questão específica 

bem definida, não exigindo um protocolo rígido para sua confecção; a busca das 

fontes não é pré-determinada e específica, sendo frequentemente menos 

abrangente. A seleção dos artigos é arbitrária, provendo o autor de informações 

sujeitas a viés de seleção, com grande interferência da percepção subjetiva. 

(CORDEIRO et al., 2007, p. 429-430). 

 

Para Rother (2007), a Revisão Narrativa de Literatura se constitui enquanto maneira 

de discutir o desenvolvimento de determinado assunto, sob o viés teórico ou contextual, se 

 
58 Também contemplando a área de Comunicação e Saúde Coletiva. 
59 Relacionada, para além das áreas citadas, com Documentação, Comunicação, Educação, Administração e 

Tecnologia da Informação. 
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dando por meio da análise de publicações diversas e interpretação e análise crítica do autor 

do trabalho. A autora aponta ainda que este tipo de pesquisa contribui para a educação 

continuada, por permitir que o leitor adquira e atualize seu conhecimento sobre temáticas 

específicas de maneira breve, tendo, como características uma questão ampla, fontes e 

seleção frequentemente não-especificadas e com viés, avaliação variável, síntese qualitativa 

e com inferências as vezes baseadas em resultados de pesquisa clínica (ROTHER, 2007).  

Toledo e Rodrigues (2017, p. 141) destacam que esse método é apropriado “[...] para 

discutir o estado da arte de um determinado assunto. É constituída por uma análise ampla da 

literatura, sem estabelecer uma metodologia rigorosa e replicável em nível de reprodução de 

dados e respostas quantitativas para questões específicas [...]”. Além disso, a Revisão 

Narrativa de Literatura “[...] é fundamental para a aquisição e atualização do conhecimento 

sobre uma temática específica, evidenciando novas ideias, métodos e subtemas que têm 

recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada.” (ELIAS et al., 2012 apud 

TOLEDO; RODRIGUES, 2017, p. 141). 

Este método utiliza os artigos de pesquisa e os artigos de crítica e revisão para 

elaborar suas análises. O presente trabalho faz uso de textos oriundos de pesquisas, à 

exemplo de Bertin et al. (2017), Clinio e Albagli (2017), Araújo (2018) e artigos de revisão, 

tais como Aventurier e Alencar (2016), Curty (2019) e Estevão, Arns e Strauhs (2019). 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, foi observado como limitação do método a 

subjetividade e a não-exaustividade no levantamento e análise de resultados, com decisões 

de seleção ficando a critério do pesquisador. Apesar disso, a Revisão Narrativa de Literatura 

se apresenta como uma metodologia adequada para o desenvolvimento de estudos 

reflexivos. 

Foram considerados na análise: 1) artigos de periódicos, estabelecendo as seguintes 

categorias60: I) periódico em que é publicado, Conceito Qualis61 do periódico, título do 

periódico, instituição do periódico, ano de publicação; II) instituições com maior número de 

publicações; III) palavras-chave empregadas e relações com a Ciência Aberta identificadas.  

Para a análise e elaboração da revisão foram considerados os títulos, resumos e 

palavras-chave dos textos oriundos do levantamento desenvolvido, nas seguintes etapas: 

 
60 Não foram considerados os autores mais produtivos neste levantamento por não haver tempo hábil para uma 

discussão aprofundada sobre esta questão, o que, sugere-se, deve ser abordado em trabalhos futuros. 
61 O Qualis é um instrumento empregados pela Capes para estratificar a produção científica dos programas de 

pós-graduação, averiguando a qualidade dos artigos por meio dos periódicos onde estão inseridos, cuja 

classificação encontra-se dividida da seguinte maneira: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C (QUALIS-CAPES, 

[c2019]). 
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• Seleção do corpus documental na base de dados Brapci; 

• Leitura dos títulos, resumos e palavras-chave; 

• Identificação das temáticas, estabelecendo uma equivalência entre temáticas dos 

artigos e os termos da taxonomia – Ciência Aberta, Acesso Aberto, Avaliação por 

Pares Aberta; os Dados de Pesquisa Abertos; Cadernos de Pesquisa Abertos; as 

Políticas de Ciência Aberta e; Repositórios, por meio da observação das 

características das iniciativas apresentadas na seção 3 e identificadas na leitura dos 

excertos dos artigos; 

• Identificação das ocorrências mais frequentes de termos da taxonomia, especificando 

as temáticas abordadas nos artigos. Esta decisão se faz necessária por conta do tempo 

disponível para a realização da pesquisa, incentivando o desenvolvimento de 

trabalhos ampliados no futuro. As temáticas (entre parênteses), equivalências e 

excertos encontram-se disponíveis para consulta no Apêndice B deste trabalho. 
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5 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA ABERTA: DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

 

 O estudo da interface entre a Ciência da Informação e o movimento da Ciência 

Aberta não é algo inédito, sendo alvo do desenvolvimento de dissertações e teses desde a 

metade62 da década passada. Sendo a Ciência Aberta tão diversa quanto às suas expressões, 

é possível observar o movimento sob as mais variadas óticas63, conforme os trabalhos 

desenvolvidos até o presente momento demonstram.  

 O corpus documental a ser analisado refere-se ao levantamento realizado na base de 

dados Brapci compreendendo as publicações desenvolvidas entre os anos de 2015 e 2019, 

totalizando 36 artigos. Reitera-se a análise dos títulos, resumos e palavras-chave como 

objetos de análise. 

Este trabalho tem como um de seus aportes as sugestões de pesquisas futuras 

elencadas por Menêses (2019), na direção de estudar bases de dados brasileiras – no caso a 

Brapci, a fim de dar prosseguimento aos estudos observando as relações da Ciência da 

Informação com o movimento de Ciência Aberta na literatura. Desta forma, esta seção 

discorrerá sobre os pontos de contato identificados entre campo e movimento dentro do 

corpus documental elencado, a fim de responder as sugestões de trabalhos apontadas pela 

autora, além de entender as principais temáticas abordadas nos artigos dentro do período 

delimitado. 

 

5.1 ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

 A amostra selecionada para compor o corpus de análise desta pesquisa consistiu-se 

em artigos disponíveis na Brapci sobre a Ciência Aberta e suas expressões, no período entre 

2015 e 2019. Foram considerados os seguintes aspectos nesta seleção:  

• Conceito Qualis do periódico onde o artigo está publicado; 

• Título do periódico;  

 
62 Foi realizada uma busca na BDTD com os termos “Ciência da Informação” e “Ciência Aberta” sem limitação 

de campo, visando observar as produções relacionando as temáticas. A partir disso, obtiveram-se 12 resultados, 

sendo oito dissertações e quatro teses, publicadas entre os anos de 2016 e 2019. 
63 Destaca-se dentre os trabalhos apresentados os estudos de Appel (2019) com as dimensões tecnopolíticas e 

econômicas da comunicação científica em transformação, Oliveira (2016), com questões voltadas para a 

propriedade intelectual no âmbito da autoridade colaborativa, Clinio (2016), com os cadernos de laboratório 

abertos e Jorge (2018) através da abertura e compartilhamento de dados para o desenvolvimento de pesquisas 

emergenciais de saúde pública, dentre outros. 
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• Instituição responsável pelo título;  

• Ano da publicação; 

• Instituições com maior número de publicações;  

• Palavras-chave dos artigos e; 

• Relação estabelecida com o movimento de Ciência Aberta de acordo com as 

categorias disponíveis na taxonomia da FOSTER e descritas na seção três. 

 

A partir destes aspectos, desenvolveu-se a análise do corpus documental, apresentada 

a seguir.  

  

Gráfico 1 – Distribuição de periódicos por Conceito Qualis Periódicos 

  
Fonte: dados de pesquisa. 

 

O gráfico 1 apresenta a distribuição dos artigos no estrato Qualis Periódicos. Aponta 

que os autores têm publicado sobre a temática da Ciência Aberta em títulos pertencentes, 

majoritariamente, ao estrato B1 que contém 23 artigos, contabilizando aproximadamente, 

63,8% das publicações. Pertencem a esse estrato sete periódicos, a saber: InCID: Revista de 

Ciência da Informação e Documentação; Liinc em Revista; Pesquisa brasileira em Ciência 

da Informação e Biblioteconomia; PontodeAcesso; RDBCI: Revista Digital de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação; RECIIS: Revista Eletrônica de Comunicação, 
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Informação e Inovação em Saúde e; Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da 

Informação. 

 

Gráfico 2 – Periódicos com mais artigos publicando sobre Ciência Aberta 

  
Fonte: dados de pesquisa. 

 

O gráfico 2 apresenta a distribuição das publicações nos periódicos, apontando o 

maior número de artigos como oriundos dos periódicos Liinc em Revista (B1) – oito 

resultados e RECIIS: Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde 

(B1) – sete resultados e EmQuestão (A2) – três resultados. Os periódicos Liinc em Revista 

e EmQuestão são editados, respectivamente, pelos PPGCI IBICT/Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) e PPGCI da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 

têm como foco a publicação de trabalhos provenientes da Ciência da Informação, buscando 

desenvolver a interdisciplinaridade da Ciência da Informação em relação a outros campos e 

compartilhar a produção dos pesquisadores da área (SOBRE A REVISTA, [20--?]; 

POLÍTICAS EDITORIAIS, [20--?]). O periódico RECIIS é uma publicação de cunho 

interdisciplinar que publica trabalhos provenientes das áreas de comunicação, informação e 
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saúde coletiva, sendo editado pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica em Saúde (ICICT), pertencente à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

(POLÍTICAS EDITORIAIS, [2021]). 

As instituições responsáveis por editar os periódicos são elencadas de acordo com o 

apresentado na tabela 1: 

 

Tabela 1 – Divisão de periódicos por instituições 

Instituição Periódicos Vinculação 

IBICT 

Revista P2P e Inovação 

 

Grupo de Pesquisa Economias 

Colaborativas e Produção P2P no 

Brasil 

Liinc em Revista PPGCI IBICT/UFRJ 

 

Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Ciência da 

Informação (ANCIB) 

 

Tendências da Pesquisa Brasileira 

em Ciência da Informação 
ANCIB 

Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) 

 

Bibliotecas Universitárias: pesquisas, 

experiências e perspectivas 

 

Biblioteca Universitária da UFMG 

Universidade de São Paulo (USP) 

 

InCID: Revista de Ciência da 

Informação e Documentação 

 

Departamento de Educação, 

Informação e Comunicação (DEDIC) 

Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) 

 

Pesquisa brasileira em Ciência da 

Informação e Biblioteconomia 

 

Grupo de Pesquisa Informação e 

Inclusão Social 

 

Informação e & Sociedade: Estudos 

 

PPGCI/UFPB 

 

Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) 

PontodeAcesso 
Instituto de Ciência da Informação 

(ICI) 

 

Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) 

 

ConCI: Convergências em Ciência 

da Informação 

PPGCI/UFS 

Fiocruz 

 

RECIIS: Revista Eletrônica de 

Comunicação, Informação e 

Inovação em Saúde 

ICICT 

 

Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) 

 

Informação & Informação PPGCI/UEL 

UFRGS 

 

EmQuestão 

 

PPGCI/UFRGS 

Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) 

 

Encontros Bibli: revista eletrônica de 

biblioteconomia e ciência da 

informação 

PPGCI/UFSC 

Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) 

 

AtoZ: novas práticas em informação 

e conhecimento 

Programa de Pós-Graduação em 

Gestão da Informação 

(PPGGI)/UFPR 

Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG) 

Biblos: Revista do Instituto de 

Ciências Humanas e da Informação 
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação/Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura/Instituto de Ciências 

Humanas e Informação/FURG 

Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) 

RDBCI: Revista Digital de 

Biblioteconomia e Ciência da 

Informação 

Sistema de Bibliotecas da Unicamp 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

As instituições que apresentam maior quantidade de títulos que receberam 

publicações sobre a Ciência Aberta no intervalo entre 2015 e 2019 foram o IBICT e a UFPB, 

ambas com dois títulos. O periódico Revista P2P e Inovação é editado pelo Grupo de 

Pesquisa Economias Colaborativas e Produção P2P no Brasil, enquanto a Liinc em Revista 

está sob a responsabilidade do PPGCI IBICT/UFRJ. Os periódicos receberam uma e oito 

publicações, respectivamente, resultando em nove publicações sobre Ciência Aberta 

presentes nas revistas, de acordo com o gráfico 2. 

A UFPB conta com os títulos Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e 

Biblioteconomia, editado pelo Grupo de Pesquisa Informação e Inclusão Social e 

Informação & Sociedade: Estudos, este sob a responsabilidade do PPGCI/UFPB. Os 

periódicos possuem duas publicações cada, resultando em quatro artigos sobre Ciência 

Aberta recebidos.  

As outras instituições contam com um periódico cada, sendo a Fiocruz, através do 

ICICT, responsável por editorar a RECIIS: Revista Eletrônica de Comunicação, Informação 

e Inovação em Saúde – periódico que recebeu sete publicações sobre Ciência Aberta. 

O gráfico 3 apresenta a distribuição dos artigos no intervalo temporal selecionado. 
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Gráfico 3 – Quantidade de artigos publicados por ano 

 
Fonte: dados de pesquisa. 

 

O gráfico aponta um crescimento na quantidade de publicações nos anos de 2017 e 

2019, sendo o último o mais prolífico neste sentido. O aumento considerável em relação à 

2018, demonstra o interesse crescente sobre a temática e o desenvolvimento de pesquisas 

orientadas ao estudo da Ciência Aberta. 

 

Gráfico 4 – Instituições com mais publicações64 

 
64 A presença de instituições estrangeiras se dá pelo reflexo de publicações identificadas na base. 
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Fonte: dados de pesquisa. 

 

O gráfico 4 apresenta a distribuição das publicações nas instituições de pesquisa de 

acordo com a afiliação dos autores. A presença de instituições estrangeiras ocorre por serem 

consideradas as publicações em periódicos nacionais ou publicação em parceria com 

pesquisadores brasileiros, dependendo do caso. A partir disso, observa-se que as instituições 

com maior número de publicações foram a UnB – nove publicações, IBICT – seis 

publicações e Fiocruz – cinco publicações. Pode-se traçar um paralelo em relação à UnB e 

IBICT no que diz respeito a serem os primeiros programas a discutirem a comunicação 

científica em linhas de pesquisa dedicadas, conforme apontado por Pinheiro (2007a)65.  

 A Tabela 2 apresenta as palavras-chave mais empregadas nos artigos. 

 

 
65 Vide subseção 2.1 deste trabalho. 
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Tabela 2 – Palavras-chave identificadas nos artigos66 

Palavra-chave Frequência 

Ciência Aberta 29 

Dado de Pesquisa 11 

Dados Abertos 7 

Acesso Aberto 6 

Comunicação Científica 6 

Ciência da Informação 4 

Curadoria digital 4 

Reuso de Dados 3 

Dados Científicos 2 

e-Science 2 

Gestão de dados de pesquisa 2 

Periódicos científicos 2 

Políticas de informação 2 

Princípios FAIR 2 

Repositórios Institucionais 2 

Análise de Redes Sociais 2 

Portais de periódicos 2 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

A tabela 2 aponta que os autores atribuem, majoritariamente, o termo Ciência Aberta 

às suas publicações, representando em torno de 80,5% das ocorrências. O autor deste 

trabalho relaciona a alta frequência ao fato apontado por Albagli, Clinio e Raychtock (2014), 

do termo Ciência Aberta ser considerado um agregador geral das outras iniciativas, logo, o 

mais comumente empregado. A seguir, observa-se o uso das palavras-chave Dado de 

Pesquisa e Dados Abertos, com 11 e sete ocorrências, respectivamente, demonstrando que o 

interesse na questão referente aos dados elaborados no desenvolvimento dos estudos têm 

sido uma preocupação constante para os pesquisadores da Ciência da Informação. A 

importância dos Dados de Pesquisa Abertos se dá por meio do desenvolvimento da 

internacionalização de pesquisas e aceleradores de etapas e o desenvolvimento de estudos 

com maior qualidade (CAVALCANTI; SALES, 2017). Para além disso, deve-se considerar 

o protagonismo dos dados de pesquisa como necessários para a tomada de decisões, 

 
66 É importante ressaltar que se optou por considerar plural e singular e equivalentes em outra língua como a 

mesma ocorrência. A relação completa das palavras-chave identificadas nos artigos encontra-se disponível no 

Apêndice A deste trabalho. 
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fundamentação de descobertas e como impactam processos de pesquisa e a infraestrutura 

necessária à sua gestão e curadoria (SAYÃO; SALES, 2020). 

Observa-se que há uma falta de padronização na escolha de palavras-chave, o que 

impacta na quantidade de entradas na tabela, conforme observado no uso de Dado de 

Pesquisa e Dados Científicos. Para contornar esta situação, sugere-se a elaboração de um 

tesauro com termos pertencentes à Ciência Aberta, com base na taxonomia da FOSTER, a 

fim de mitigar variações e estabelecer um controle na utilização dos termos nas palavras-

chave empregadas nos artigos e em serviços de indexação. 

O Gráfico 5 apresenta as relações identificadas durante a leitura dos títulos, resumos 

e palavras-chave dos artigos selecionados.  

 

Gráfico 5 – Relações com a Ciência Aberta identificadas67 

 
Fonte: dados de pesquisa. 

 

A temática foi extraída por meio da leitura dos títulos, resumos e palavras-chave, 

com a seleção da ideia principal sendo identificada e comparada com a definição elaborada 

para cada uma das iniciativas de Ciência Aberta analisadas na terceira seção deste trabalho. 

A partir disso, tem-se a equivalência entre temática do trabalho e iniciativa identificada, 

sendo a iniciativa apresentada em negrito e a temática entre parênteses, em seguida, no 

Apêndice B deste trabalho. É importante ressaltar que foi atribuída apenas uma relação com 

 
67 O Apêndice B apresenta a tabela contendo os artigos e as relações observadas. 
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os termos da FOSTER para cada artigo, a fim de facilitar a análise realizada. Percebe-se, 

após análise, que os pesquisadores têm desenvolvido estudos com maior ênfase nos Dados 

de Pesquisa Abertos – 12 resultados, somados aos Repositórios – oito resultados. A maior 

parte dos casos relacionados aos Repositórios – sete resultados, apontou uma relação direta 

entre repositórios e dados de pesquisa. Conforme apresentado no marco teórico deste 

trabalho, os dados de pesquisa possuem protagonismo dentro dos processos de pesquisa, ao 

facilitarem o desenvolvimento de estudos mais rápidos e eficazes. Para além disso, os dados 

de pesquisa se apresentam como desafios a serem explorados por bibliotecas e profissionais 

da Ciência da Informação, responsáveis por lidar com outras temáticas atreladas aos dados 

de pesquisa, tais como curadoria, gestão e reuso de dados (SAYÃO; SALES, 2016b; 2020). 

As temáticas observadas dentro das publicações em maior número dizem respeito à: 

• Dados de pesquisa abertos – Ciclo de vida dos dados e iniciativas ligadas; Plano de 

dados abertos; Gestão, compartilhamento e reuso de dados de pesquisa; 

Comunicação de dados de pesquisa; Elaboração de Planos de Gestão de Dados; 

Iniciativa Global Open FAIR; Curadoria de Dados e; Dados científicos abertos em 

relação à Big Data; 

• Repositórios – Acesso à dados de pesquisa; Adaptação de repositórios de dados como 

FAIR Data Point; Características de repositórios de dados de pesquisa; Repositórios 

digitais integrados e de dados de pesquisa e; Repositórios institucionais;  

 

5.2 DIÁLOGOS ENTRE A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E A CIÊNCIA ABERTA 
 

 A Ciência da Informação é um campo do conhecimento interessado em lidar com as 

questões envolvendo as propriedades, comportamentos e fluxos informacionais, observando 

a organização, tratamento e uso da informação (BORKO, 1968). Para além disso, o campo 

se divide em muitas subáreas, destacando-se, neste trabalho, a Comunicação Científica, área 

de interesse da Ciência da Informação desde seu surgimento no Brasil, por meio das 

disciplinas ofertadas no PPGCI IBICT e ampliadas no decorrer do tempo (PINHEIRO, 

2012). 

 O processo de comunicação científica como conhecemos é pautado por uma série de 

etapas que contribuem para a manutenção do ciclo de criação e uso da informação realizado 

pela comunidade científica. Apesar disso, tal processo possui falhas, exemplificadas pelo 
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monopólio e obstáculos artificiais desenvolvidos pelas editoras comerciais (COPE; 

KALANTZIS, 2009).  

Como resposta, a Ciência Aberta se apresenta enquanto movimento que fornece uma 

série de iniciativas capazes de contornar as deficiências do modelo tradicional, se 

constituindo como uma nova forma de desenvolver ciência, pregando a transparência, 

agilidade e compartilhamento. Enquanto movimento atrelado à Comunicação Científica, a 

Ciência Aberta começa a ser observada pela Ciência da Informação como objeto a ser 

compreendido. A Ciência Aberta, por meio dos Dados de Pesquisa Abertos permite a 

reutilização e reinterpretação de conjuntos de dados previamente existentes, garantindo o 

enriquecimento das publicações. 

Os dados provenientes do corpus documental selecionado para análise nesta pesquisa 

apontam que o campo da Ciência da Informação tem estado a par das atividades e iniciativas 

provenientes do movimento da Ciência Aberta.  

 Em relação aos artigos científicos, as publicações têm sido realizadas em 16 

periódicos científicos, sendo em maior frequência nas revistas pertencentes ao estrato Qualis 

B1, lideradas pelos periódicos Liinc em Revista, editada pelo PPGCI IBICT e RECIIS: 

Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, editada pelo 

ICICT/Fiocruz. As publicações sobre a Ciência Aberta ocorreram em maior frequência nos 

anos de 2017 (nove artigos) e 2019 (14 artigos), demonstrando que o movimento tem sido 

observado com atenção pelo campo atualmente. 

 As instituições que têm desenvolvido maior número de publicações sobre a Ciência 

Aberta são a UnB (nove artigos), IBICT (seis artigos) e Fiocruz (cinco artigos), sendo os 

dois primeiros também responsáveis por inaugurarem a discussão sobre comunicação 

científica em linhas de pesquisa dedicadas ao tema (PINHEIRO, 2007a). As palavras-chave 

mais empregadas nos artigos foram Ciência Aberta (29 ocorrências), Dado de Pesquisa (11 

ocorrências) e Dados Abertos (sete ocorrências). A partir disso, pode-se perceber que os 

autores têm optado por atribuir o termo mais geral sobre o movimento enquanto descritor de 

suas atividades, mesmo quando abordam temas mais específicos. Além disso, o uso de Dado 

de Pesquisa e Dados Abertos sugere a necessidade de se pensar um vocabulário controlado 

que forneça embasamento para a utilização de termos padronizados, a fim de retornar 

resultados mais significativos nas buscas. 

 A leitura dos títulos, resumos e palavras-chave proporcionou o panorama de contato 

do campo com o movimento, destacando que a principal abordagem adotada tem sido em 
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torno dos Dados de Pesquisa Abertos (12 artigos), seguido dos Repositórios (oito artigos). 

Apesar disso, todos os termos selecionados juntos à taxonomia elaborada pela FOSTER 

foram contemplados, tendo pelo menos uma entrada sido identificada. Os trabalhos 

apresentam discussões sobre ciclo de vida dos dados, planos de dados abertos, gestão de 

dados de pesquisa, planos de gestão de dados e dados FAIR. No que diz respeito aos 

Repositórios, as temáticas abordadas foram acesso à dados de pesquisa, características dos 

repositórios de dados de pesquisa, repositórios institucionais e adaptação de repositórios 

como FAIR Data Point.  

 A Ciência Aberta tem se caracterizado como elemento de interesse para os estudos 

da Ciência da Informação relacionados à Comunicação Científica. Os trabalhos 

desenvolvidos centrados nos Dados de Pesquisa Abertos apontam que esta faceta da Ciência 

Aberta é de grande importância para o desenvolvimento de pesquisas mais responsáveis, 

transparentes e colaborativas. O valor que os conjuntos de dados têm adquirido com o passar 

do tempo direciona os estudos que permeiam questões necessárias para sua conservação e 

reutilização, relacionando-se com os periódicos e repositórios através da criação de títulos e 

plataformas que tem como principal atribuição publicar e arquivar conjuntos de dados, 

respectivamente.  

 

Atualmente, a publicação de dados abertos é valorizada mundialmente em 

diversos campos de atuação (governamental, social e acadêmico) por promover 

maior transparência, eficiência e efetividade de serviços, além de possibilitar a 

inovação e a mensuração de impacto de políticas públicas. (FIOCRUZ, 2019 apud 

SANTOS; FREITAS, 2020, p. 4) 

 

 A Oregon State University atesta o protagonismo dos dados, a exemplo do 

estabelecimento de periódicos dedicados. A universidade destaca que  

 

os conjuntos de dados estão cada vez mais sendo reconhecidos como produtos 

acadêmicos por si só, e, como tal, estão agora sendo submetidos à publicação 

autônoma. [...] Os artigos de dados facilitam o compartilhamento de dados em uma 

estrutura padronizada que fornece valor, impacto e reconhecimento para os 

autores. Os artigos de dados também fornecem contexto e descrição muito mais 

completos do que conjuntos de dados que são simplesmente depositados em um 

repositório (que pode ter requisitos de metadados muito mínimos). (OREGON 

STATE UNIVERSITY, 2021, não paginado, tradução nossa). 

 

Em contrapartida, Santos e Freitas (2020) apontam que grande parte dos periódicos 

de dados não realiza o arquivamento dos conjuntos internamente, sendo necessária, nesse 

caso, a existência dos repositórios, espaços em que os dados são arquivados e recebem 

identificadores persistentes destinados a permitir a recuperação. Madeiro (2018) destaca a 
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importância dos dados de pesquisa para a ciência contemporânea, apontando que eles não se 

destinam apenas aos pesquisadores, servindo à toda a comunidade científica para uso e reuso 

por meio dos repositórios, exemplificados pelos associados às instituições de pesquisa. 

Sayão e Sales (2016b) apontam os repositórios de dados de pesquisa como parte do 

arcabouço tecnológico necessário para desenvolvimento dos processos de gestão do ciclo de 

vida dos dados: 

 

[...] os repositórios de dados de pesquisa são infraestruturas de base de dados 

desenvolvidas para apoiar todo o ciclo da gestão de dados de pesquisa, incluindo 

as ações mais dinâmicas e contundentes sobre os dados, que coletivamente são 

chamadas de curadoria de dados de pesquisa, que visam adicionar valor aos dados, 

avaliando, formatando, agregando e derivando novos dados. (SAYÃO; SALES, 

2016b, p. 96). 

 

Os repositórios de dados apresentam uma série de benefícios, tais como: garantem 

visibilidade e compartilhamento dos dados, creditam os autores, preservam digitalmente, 

contribuem para a memória científica e transparência, armazenam os dados com segurança, 

disponibilizam o conteúdo online, permitem a curadoria digital, são serviços inovadores, 

garantem o reuso, se integram com redes de repositórios e funcionam como indicadores de 

qualidade e produtividade da instituição a qual estão vinculados (SAYÃO; SALES, 2016a). 

Os repositórios de dados permitem uma alteração na visão desenvolvida sobre os 

repositórios: enquanto originalmente observados como ambientes de busca e fontes 

secundárias, os repositórios de dados ressignificam sua definição, podendo ser encarados 

como fontes primárias, mudando a maneira como se desenvolve a ciência. 

A Ciência Aberta significa uma forma de se ampliar a visão acerca dos processos 

desenvolvidos no âmbito da comunicação científica. Dessa maneira, a Ciência da 

Informação tem grande interesse sobre o tema, uma vez que a Ciência Aberta pode 

complementar os estudos e auxiliar no desenvolvimento de novas maneiras de se produzir 

conhecimento científico. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Conforme apontado no desenvolvimento deste trabalho, o campo da Ciência da 

Informação está diretamente ligado aos estudos da Comunicação Científica enquanto 

subárea que o compõe, contextualizado pelo panorama da Guerra Fria e informação 

enquanto recurso estratégico (ARAÚJO, 2009). No contexto brasileiro, a Ciência da 

Informação se relaciona com a subárea desde sua gênese, por meio da disciplina sobre o 

tema ofertada logo no início do mestrado em Ciência da Informação pelo IBBD e a criação 

do periódico Ciência da Informação, ambos ocorrendo nos anos 1970 (PINHEIRO, 1995; 

1997). 

As relações foram se ampliando e ganhando corpo ao longo do tempo, com o 

desenvolvimento de estudos por diversos pesquisadores a partir dos anos 1990 e por meio 

da criação de linhas de pesquisa nos programas de pós-graduação do país, destacando-se 

UnB e IBICT enquanto pioneiros (PINHEIRO, 2007a; SILVA; TAVARES; PEREIRA, 

2010). No decorrer do tempo, a subárea se sedimentou ainda mais através da adoção dos 

estudos sobre Comunicação Científica enquanto eixo temático do Enancib por meio da 

criação do GT 07 – Produção e Comunicação da Informação em Ciência, Tecnologia & 

Informação e com a criação da plataforma SciELO e do SEER (PINHEIRO, 2012). 

Os estudos sobre Comunicação Científica se constituem enquanto de grande 

importância no campo da Ciência da Informação, sendo desenvolvidos principalmente por 

meio de instituições e grupos de pesquisa e programas de pós-graduação (SILVA; 

PINHEIRO; REINHEIMER, 2013). Nestes espaços as questões acerca do tema têm sido 

levantadas e discutidas, a fim de se aperfeiçoar os modos de se comunicar a ciência, através 

de contribuição para o desenvolvimento de políticas institucionais e públicas que 

contemplem uma gestão científico-tecnológica justa e acessível. 

O processo de comunicação científica, envolvendo todos os seus atores – 

pesquisadores, editoras científicas, bibliotecas, agências de fomento e universidades 

(FREITAS; LEITE, 2019) foi diretamente afetado pela entrada das editoras comerciais, 

tendo estas estabelecido um desequilíbrio enquanto criadoras de uma lógica de publicação 

que envolve o pagamento de encargos em diversas etapas do sistema, responsáveis por gerar 

altas taxas de lucro (MUELLER, 2006; COPE; KALANTZIS, 2009). 

Com os cientistas publicando os resultados de suas pesquisas em busca de 

reconhecimento, as editoras comerciais, detentoras de títulos de prestígio, se estabeleceram 
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enquanto protagonistas do processo de comunicação científica, determinando a forma de 

desenvolvimento das etapas, inclusive retirando dos autores a titularidade dos direitos 

autorais, que agora passam a pertencer às editoras comerciais (APPEL; ALBAGLI, 2019; 

COUTO; FERREIRA, 2019). A situação se torna insustentável ao ponto de desencadear a 

crise dos periódicos com bibliotecas deixando de responder a demanda de seus usuários ao 

não conseguirem completar suas coleções de periódicos por conta do aumento vertiginoso 

dos preços de manutenção dos títulos (MUELLER, 2006). 

A maneira encontrada para responder ao cenário com o qual a comunicação científica 

se deparava se deu através da elaboração de alternativas aos métodos tradicionais, por meio 

do desenvolvimento do movimento do Acesso Aberto, através da criação dos primeiros 

periódicos nesse formato, além de repositórios de preprints (MUELLER, 2006; TIMELINE, 

[2021]; FAUSTO, 2013). Com o decorrer do tempo, alternativas, como os repositórios foram 

desenvolvidas, visando armazenar e disseminar a produção de uma instituição, além de 

contribuir para o desenvolvimento de sua memória (SAYÃO; MARCONDES, 2009). 

Com o estabelecimento do Acesso Aberto, novas possibilidades se descortinaram, 

visando desenvolver alternativas aos métodos tradicionais de se fazer pesquisa. Nessa 

direção, a Ciência Aberta se apresentou enquanto movimento que contempla uma série de 

iniciativas que contribuem para a democratização dos diversos processos que compõem o 

fazer científico e acesso aos resultados de pesquisas (ALBAGLI; CLINIO; RAYCHTOCK, 

2014; SILVA; SILVEIRA, 2019). 

O movimento conta com cinco escolas de pensamento, responsáveis por lidar com 

os diversos desafios encontrados no processo de se desenvolver e comunicar a ciência: escola 

pública, voltada para o acesso; escola democrática, pensando a gratuidade; escola 

pragmática, otimizando o acesso por meio da modularização do processo científico; escola 

de infraestrutura, pensando as questões necessárias para o desenvolvimento da Ciência 

Aberta por meio da Internet e; escola de medição, responsável por quantificar o impacto 

científico das iniciativas (FECHER; FRIESIKE, 2013). 

Neste trabalho foi adotada a taxonomia do projeto FOSTER – iniciativa ocorrida 

entre os anos de 2014 e 2016 para a adoção do Acesso Aberto na Europa e cumprimento das 

políticas da Horizon 2020 (FACILITATE..., [2017]) – enquanto norteadora para identificar 

as iniciativas de Ciência Aberta para elaboração desta pesquisa. As seguintes iniciativas 

presentes no primeiro nível foram estudadas: Acesso Aberto, Avaliação de Ciência Aberta 

– aqui expressada na forma da Avaliação por Pares Aberta, os Dados de Pesquisa Abertos, 
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a Reprodução de Pesquisas Abertas – por meio dos Cadernos de Pesquisa Abertos, as 

Políticas de Ciência Aberta e as Ferramentas de Ciência Aberta – através dos Repositórios 

(FOSTER OPEN SCIENCE, 2018). 

Retomando os objetivos específicos deste trabalho – conceituar a Comunicação 

Científica enquanto subárea da Ciência da Informação; caracterizar a Ciência Aberta, 

discorrendo sobre as expressões do movimento contidas no primeiro nível da taxonomia 

elaborada pela FOSTER e; mapear as pesquisas que abordam a Ciência Aberta no campo da 

Ciência da Informação, por meio de consulta à Brapci, visando identificar a presença e 

modalidades existentes da relação entre campo e movimento no âmbito brasileiro, pode-se 

afirmar que cada um deles foi atendido de maneira satisfatória, tendo sido desenvolvidos ao 

longo do trabalho de maneira contínua. 

O objetivo geral desta pesquisa – determinar em que dimensões o campo da Ciência 

da Informação e o movimento de Ciência Aberta se relacionam e estabelecer um panorama 

dessa relação da Ciência Aberta com as pesquisas brasileiras em Ciência da Informação no 

período entre 2015 e 2019 – foi respondido ao longo do quinto capítulo do trabalho, através 

do estabelecimento do panorama da pesquisa brasileira sobre Ciência Aberta no campo da 

Ciência da Informação entre os anos de 2015 e 2019 na base de dados Brapci. 

O panorama identificado relacionando a Ciência da Informação e os estudos sobre 

Ciência Aberta foi o de que o campo possui conhecimento daquilo que compõe o 

movimento, assim como suas iniciativas em específico. As pesquisas foram identificadas em 

16 periódicos, em sua maioria no estrato Qualis B1 – em específico nos periódicos Liinc em 

Revista e RECIIS: Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde. 

Os anos onde as pesquisas foram publicadas com maior frequência foram 2017 (nove 

artigos) e 2019 (14 artigos).  

Isto mostra que, a partir de 2017, o interesse pela temática da Ciência Aberta se 

acentuou no campo da Ciência da Informação, conforme apontado por Pinheiro (2018), que 

relata o interesse do campo pelas temáticas da Ciência Aberta e suas variantes visando a 

inclusão cognitiva do cidadão a partir dos anos 2010. 

Os artigos têm sido publicados em maior quantidade por pesquisadores ligados à 

UnB (nove artigos), IBICT (seis artigos) e Fiocruz (cinco artigos) – o que ressalta o 

protagonismo do IBICT em desenvolver estudos sobre a temática em ambas as frentes 

analisadas. As palavras-chave mais identificadas foram Ciência Aberta (29 ocorrências), 

Dado de Pesquisa (11 ocorrências) e Dados Abertos (sete ocorrências).  
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As principais temáticas abordadas nos artigos foram Dados de Pesquisa Abertos (12 

artigos) e Repositórios (oito artigos). Os trabalhos discutem ciclo de vida dos dados de 

pesquisa, planos de dados abertos e de gestão, gestão de dados de pesquisa, dados FAIR, 

acesso a dados de pesquisa, repositórios institucionais, adaptação de repositórios enquanto 

FAIR Data Point, avaliação de repositórios, gestão do conhecimento e recuperação da 

informação. 

Os temas Dados de Pesquisa Abertos e Repositórios se mostraram relevantes nos 

resultados da análise do corpus documental, apontando a importância desta faceta da Ciência 

Aberta para aperfeiçoamento de pesquisas. Os conjuntos de dados devem ser 

disponibilizados para consulta, reuso e reinterpretação, tanto pelos cientistas como pela 

sociedade. Para isso, iniciativas como periódicos de dados e Repositórios de Dados se 

mostram necessárias, a fim de publicitar e creditar os autores, bem como fornecer um espaço 

seguro que permita o armazenamento e recuperação destes conjuntos, respectivamente. 

Em relação as sugestões de trabalhos futuros, o autor desta pesquisa sugere a criação 

de um tesauro sobre Ciência Aberta, a fim de se padronizar os termos do movimento, bem 

como facilitar o entendimento das relações entre processos e iniciativas, servindo ainda 

como norteador para seleção de termos no momento de escolha das palavras-chave a serem 

empregadas nos trabalhos, visto a variedade de termos identificados nos artigos e trabalhos 

de evento, disponíveis nos apêndices A e C deste trabalho. Outra sugestão se configura por 

meio da mensuração da produtividade dos principais autores e grupos de pesquisa da Ciência 

da Informação sobre a Ciência Aberta, a fim de identificar as autoridades sobre o tema no 

campo.  

Perspectivas de trabalhos futuros se orientam na direção de identificar a forma como 

a Ciência Aberta tem sido ensinada nos PPGCI brasileiros, a fim de compreender como a 

formação dos pesquisadores é influenciada pelo movimento. Nesta direção, faz-se necessário 

analisar os currículos dos programas e seus websites, a fim de identificar disciplinas, 

iniciativas e eventos que contemplem a temática. 

A Ciência Aberta se caracteriza como um desafio para a Ciência da Informação, por 

ser relacionada “[...] às necessárias mudanças nos processos formativos dos profissionais da 

informação que passam a ter uma atuação mais incisiva na gestão dos dados de pesquisa e 

na compreensão da ciência pelo público.” (ARAÚJO; MOURA, 2019, p. 15). A partir disso, 

a formação dos pesquisadores e profissionais do campo deve ser de acordo com essa ótica, 

considerando a importância deste novo modo de se fazer ciência, incentivando-se o 



98 

 

desenvolvimento de mais pesquisas para o aprofundamento da percepção deste novo 

paradigma. 
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APÊNDICE A – LISTAGEM DE PALAVRAS-CHAVE OBTIDAS NOS ARTIGOS 

SELECIONADOS NA BRAPCI 

 
Palavra-chave Frequência 

Ciência Aberta 29 

Dado de Pesquisa 11 

Dados Abertos 7 

Acesso Aberto 6 

Comunicação Científica 6 

Ciência da Informação 4 

Curadoria digital 4 

Reuso de Dados 3 

Dados Científicos 2 

e-Science 2 

Gestão de dados de pesquisa 2 

Periódicos científicos 2 

Políticas de informação 2 

Portais de periódicos 2 

Princípios FAIR 2 

Repositórios Institucionais 2 

Análise de Redes Sociais 2 

Acesso de dados 1 

Arquitetura da Informação 1 

Arquivos Abertos 1 

Atenção online 1 

Avaliação aberta – Adoção 1 

Avaliação da ciência 1 

Avaliação por pares 1 

Avaliação por pares aberta 1 

Big data 1 

Cadernos eletrônicos de laboratório 1 

Ciência Agropecuária 1 

Ciência da Computação 1 

Ciência Social Aplicada 1 

Ciências Sociais 1 

Código aberto 1 

Colaboração 1 

Compartilhamento de Dado 1 

Compartilhamento de Dado de Pesquisa 1 
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Complexidade 1 

Curadoria de Dados 1 

Dado 1 

Dado de Pesquisa Aberto 1 

Dados científicos abertos 1 

Dados FAIR 1 

Descoberta de Drogas 1 

Diferenças disciplinares 1 

Dimensões 1 

Doenças Infecciosas Relacionadas à Pobreza 1 

Encontrabilidade da Informação 1 

Ensaio Clínico 1 

Epistemic Culture 1 

Epistemologia 1 

Epistemologia da Ciência da Informação 1 

Escola de Arquitetura 1 

Ética 1 

FAIR Data Point 1 

Gerenciamento de Dado 1 

Gestão da Qualidade 1 

Gestão de dados 1 

GO FAIR 1 

Informação científica 1 

Instruções aos autores 1 

Interdisciplinaridade 1 

Jean-Claude Bradley 1 

Lei de Acesso à Informação 1 

Liquid Publications 1 

Mandala 1 

Manuscritos 1 

Mapeamento da Literatura 1 

Matter of Proof 1 

Medicamento da Biodiversidade 1 

Metadado 1 

Metria de Informação e Comunicação 1 

Modelo conceitual 1 

Modelo de Maturidade 1 

Museu do Índio 1 

Open Notebook Science 1 

Open Source Pharma 1 
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Plano de Gestão de Dado 1 

Plataformas 1 

Política de Dado Aberto 1 

Portais de periódicos estaduais 1 

Preservação de dados 1 

Publicação de Dados Científicos 1 

Registro de Repositório de Dado de Pesquisa 1 

Repositório Confiável 1 

Repositório de Dado 1 

Repositório de Dados de Pesquisa 1 

Repositório Digital 1 

Repositório digital de dados de pesquisa 1 

Repositórios Científicos 1 

Reprodutibilidade Científica 1 

Reusabilidade 1 

Reusabilidade de dados 1 

Revista Científica 1 

Saúde Pública 1 

Serviço de descoberta 1 

Fonte: dados de pesquisa. 
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APÊNDICE B – PERCEPÇÃO DAS RELAÇÕES DOS ARTIGOS COM AS EXPRESSÕES DA CIÊNCIA ABERTA ELENCADAS 

PELA FOSTER (BRAPCI)68 

 
Título Resumo Palavras-chave Temática do 

Artigo 

Excerto do resumo 

Revista Fitos Eletrônica: 

acesso aberto e ciência 

aberta na construção do 

conhecimento em 

pesquisa, 

desenvolvimento e 

inovação de 

medicamentos da 

biodiversidade 

A Revista Fitos Eletrônica, editada pelo Núcleo 

de Gestão em Biodiversidade e Saúde (NGBS) de 

Farmanguinhos/Fiocruz, apresenta-se como um 

periódico científico de acesso aberto 

interdisciplinar, trimestral, gratuito, com foco na 

pesquisa, desenvolvimento e inovação de 

medicamentos da biodiversidade. Integra o Portal 

de Periódicos da Fiocruz e está alinhado com a 

Política Institucional de Acesso Aberto. A RFE, 

sendo um projeto estratégico do NGBS, constitui-

se em um veículo de referência na difusão do 

conhecimento produzido por meio de pesquisa 

com este foco. Pioneira da área de inovação de 

medicamentos da biodiversidade, a RFE busca, 

Revista 

Científica. 

Acesso Aberto. 

Ciência Aberta. 

Medicamento da 

Biodiversidade. 

Acesso Aberto 

(Periódico em 

AA) 

Aborda a Revista Fitos 

Eletrônica enquanto periódico 

de Acesso Aberto que 

contribui, através da 

socialização do conhecimento, 

com os movimentos de acesso, 

ciência e inovação aberta. Para 

isso, discorre sobre os 

aperfeiçoamentos pelos quais o 

título passou, visando se 

adequar à Política Institucional 

de Acesso Aberto do Portal de 

Periódicos da Fiocruz; 

 
68 A temática foi extraída por meio da leitura dos títulos, resumos e palavras-chave, com a seleção da ideia principal sendo identificada e comparada com a definição 

elaborada para cada uma das iniciativas de Ciência Aberta analisadas na terceira seção deste trabalho. A partir disso, tem-se a equivalência entre temática do trabalho e 

iniciativa identificada, sendo a iniciativa apresentada em negrito e a temática entre parênteses, em seguida. As variáveis selecionadas são os títulos, resumos e palavras-

chave dos artigos e as categorias são as expressões da Ciência Aberta elencadas – Ciência Aberta, Acesso Aberto, Avaliação por Pares Aberta; os Dados de Pesquisa Abertos; 

Cadernos de Pesquisa Abertos; as Políticas de Ciência Aberta e; Repositórios. 
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ainda, desempenhar seu papel no acesso, na 

ciência e na inovação abertas, socializando o 

conhecimento e divulgando pesquisas 

interdisciplinares, produzidas nas diferentes e 

complexas etapas de desenvolvimento de um 

medicamento da biodiversidade. Para tanto, 

passou a ter seu processo editorial realizado 

através de sistema de editoração eletrônica, 

adequou a editoria científica às áreas de 

conhecimento publicadas na revista, reformulou 

sua política de avaliação, e vem trabalhando para 

melhorar sua visibilidade e os índices de impacto, 

visando avaliação positiva nas agências 

indexadoras. Os desafios são muitos, mas a 

certeza da importância deste veículo de 

divulgação científica para a pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em medicamentos da 

biodiversidade é que leva a equipe editorial a 

desempenhar seu papel com profissionalismo. 

 

Acesso Aberto em 

questão: novas agendas e 

desafios 

Passados quase 20 anos desde a Declaração de 

Budapeste (2002) e frente a recorrentes 

controvérsias em torno dos periódicos científicos, 

Comunicação 

científica. 

Acesso aberto. 

Acesso Aberto 

(Contexto 

sobre as 

Problematiza os aspectos que 

configuram a crise dos 

periódicos científicos e seus 
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cabe indagar em que medida a crise dos 

periódicos ganha novos contornos e assume novas 

dimensões, e como vem repercutindo nos modos 

de se fazer ciência. O objetivo deste trabalho é 

problematizar os aspectos que configuram a crise 

dos periódicos científicos e seus desdobramentos 

recentes, sistematizando os argumentos sobre as 

principais questões e desafios atuais nessa 

questão, bem como caracterizando a emergência 

de um novo ecossistema de comunicação 

científica em torno do desenvolvimento de novas 

plataformas e infraestruturas de publicação. A 

abordagem metodológica do estudo envolveu: (a) 

revisão da literatura a partir de uma perspectiva 

crítica; (b) realização de entrevistas com 

especialistas e advocates; e (c) levantamento e 

discussão sobre iniciativas emergentes e 

inovadoras nesse campo. Como resultados, 

apontamos o potencial de ampliação da variedade 

de objetos científicos em circulação, ampliando 

suas condições de interoperabilidade, de 

conformação de infraestruturas abertas e 

governanças comunitárias, até processos mais 

Ciência aberta. 

Periódicos 

científicos. 

Plataformas. 

principais 

questões, 

desafios e 

emergência de 

novos 

ecossistemas 

de 

comunicação 

científica) 

desdobramentos recentes, 

sistematizando os argumentos 

sobre as principais questões e 

desafios atuais nessa questão, 

bem como caracterizando a 

emergência de um novo 

ecossistema de comunicação 

científica em torno do 

desenvolvimento de novas 

plataformas e infraestruturas de 

publicação; 
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críticos como a conversão do acesso aberto em 

modelo de negócio e a verticalização e 

algoritmização da oferta de serviços à pesquisa 

científica. 

 

Acesso Aberto e 

visibilidade à produção 

intelectual da UFMG: 

organização e difusão dos 

acervos da Escola de 

Arquitetura 

O estudo objetivou implementar uma política de 

acesso aberto para a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Para tanto, desenvolveu-

se um estudo de caso na Escola de Arquitetura. A 

política de acesso aberto elaborada tem por intuito 

promover a visibilidade institucional e dar um 

retorno à sociedade do conhecimento que é gerado 

na Instituição. Considerando-se o tamanho da 

Universidade e a diversidade de sua produção 

científica, iniciou-se o estudo por meio da 

experiência da Escola de Arquitetura, uma das 23 

unidades acadêmicas da Instituição. Utilizou-se 

como critério de escolha a especificidade da 

produção bibliográfica e a representatividade da 

Escola de Arquitetura para Minas Gerais e para o 

país. Trata-se de uma pesquisa descritiva que 

utiliza como método o estudo de caso e como 

técnicas de investigação pesquisa bibliográfica, 

Acesso aberto. 

Ciência aberta. 

Política de 

informação. 

Repositório 

institucional. 

Escola de 

Arquitetura. 

Acesso Aberto 

(Implantação 

de política de 

AA) 

Objetiva implementar uma 

política de acesso aberto para a 

Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) a partir de um 

estudo de caso na Escola de 

Arquitetura, visando identificar 

elementos que apoiem o 

planejamento da organização 

da informação em um único 

repositório de acesso aberto à 

informação, o que possibilita 

maior visibilidade das 

produções científicas e 

culturais da Escola de 

Arquitetura e da UFMG; 
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pesquisa documental, entrevistas, questionários e 

observação participante. Por meio desses 

instrumentos investigaram-se os principais 

conceitos e informações sobre o estado da arte do 

acesso aberto à informação no contexto nacional 

e internacional e qualificou-se a produção 

intelectual dos docentes da Escola de Arquitetura. 

Analisaram-se também os pontos de vista dos 

docentes e gestores sobre os benefícios 

proporcionados por um repositório institucional 

em suas práticas profissionais, as necessidades de 

informação da escola com relação à organização 

e disseminação da produção, o processo de 

internacionalização da produção da Escola, bem 

como a motivação para colaborar com o depósito 

da produção no repositório e a forma como deve 

ser inserida essa política na Universidade. Esta 

ação visou identificar elementos que apoiem o 

planejamento da organização da informação em 

um único repositório de acesso aberto à 

informação, o que possibilita maior visibilidade 

das produções científicas e culturais da Escola de 

Arquitetura e da UFMG. Os resultados da 
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pesquisa nortearam as decisões e orientações para 

implementação do Repositório Institucional da 

UFMG e a construção de um modelo de política 

de informação. 

 

Portais de periódicos 

estaduais como serviço 

de descoberta: 

Características de 

produção e da atenção 

online dos periódicos de 

Alagoas 

Diante da necessidade de se manter uma presença 

web dos periódicos e de suas pesquisas como um 

dos requisitos de visibilidade e democratização do 

acesso aberto à informação científica no âmbito 

das práticas da ciência aberta, a presente 

comunicação discorre sobre a pesquisa em 

andamento que analisa a construção de um portal 

de periódico estadual que funcione como um 

serviço de descoberta. Discorre sobre os aspectos 

teóricos e metodológicos de sua construção e 

apresenta dados preliminares quanto ao panorama 

da produção científica periódica do estado de 

Alagoas caracterizando seus periódicos quanto a 

data de criação, área de conhecimento, 

instituições responsáveis por sua publicação bem 

como seus indicadores de qualidade e de atenção 

online. Considera que portais de periódicos 

estaduais, somam aos portais institucionais e 

Portais de 

periódicos. 

Portais de 

periódicos 

estaduais. 

Serviço de 

descoberta. 

Atenção online. 

Acesso Aberto 

(Portal de 

periódicos) 

Comunica o desenvolvimento 

de um portal de periódicos 

estadual que funciona como um 

serviço de descoberta. Discorre 

sobre os aspectos teóricos e 

metodológicos de sua 

construção e apresenta dados 

preliminares quanto ao 

panorama da produção 

científica periódica do estado 

de Alagoas caracterizando seus 

periódicos quanto a data de 

criação, área de conhecimento, 

instituições responsáveis por 

sua publicação bem como seus 

indicadores de qualidade e de 

atenção online; 
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conferem um caráter dinâmico da produção e 

avaliação periódica estadual podendo contribuir 

para o desenvolvimento de políticas públicas de 

fomento a esse nicho. 

 

Open source pharma and 

its developmental 

potential 

A Open Source Pharma (OSP) é uma forma 

inovadora de realinhar a pesquisa farmacêutica 

com as demandas em saúde, em particular na 

busca de soluções para doenças infecciosas 

relacionadas à pobreza. A OSP significa a 

colaboração aberta, o acesso aberto a dados e 

outros resultados, e as licenças abertas para 

compartilhamento e distribuição de resultados de  

pesquisa. O artigo apresenta uma análise 

exploratória das práticas atuais e dos modelos de 

negócios adotados pela OSP a partir da revisão da 

literatura e de uma entrevista aprofundada com 

Matthew Todd, líder do projeto Open Source 

Malaria. Concluímos que a OSP pode se tornar 

uma alternativa de trabalho mais promissora do 

que a indústria farmacêutica tradicional, quando  

Open Source 

Pharma. Doenças 

Infecciosas  

Relacionadas à 

Pobreza. Ciência 

Aberta. Saúde 

Pública. 

Descoberta de 

Drogas. 

Ciência 

Aberta 

(Colaboração 

aberta, acesso 

aberto à dados 

e licenças 

abertas) 

Apresenta uma análise 

exploratória das práticas atuais 

e dos modelos de negócios 

adotados pela OSP a partir da 

revisão da literatura e de uma 

entrevista aprofundada com 

Matthew Todd, líder do projeto 

Open Source Malaria; 
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recebem apoio de políticas públicas, de modo que 

os seus benefícios possam se tornar plenamente 

visíveis. 

 

Os desafios dos dados de 

pesquisas abertos 

A gestão, a disponibilização e a preservação dos 

dados de pesquisas são preocupações cada vez 

mais centrais para os pesquisadores, as 

instituições de pesquisas e também para as 

agências de fomento e revistas cientificas. Todos 

esses têm o objetivo de desenvolver boas práticas 

de pesquisa que permitam a verificação e a 

reutilização dos dados, a valorização dos 

trabalhos de construção de conjuntos de dados e o  

desenvolvimento de novas maneiras de pesquisar 

utilizando dados já produzidos. Este artigo 

apresenta as diferentes etapas do ciclo de vida dos 

dados e mostra as iniciativas internacionais e 

nacionais tomadas para desenvolver esse campo 

que tem grande interesse para a área da saúde. 

 

Dado de 

Pesquisa. 

Repositório de 

Dado. Dado 

Aberto. Ciência 

Aberta. 

Dados de 

pesquisa 

abertos 

(Ciclo de vida 

dos dados e 

iniciativas 

ligadas) 

Apresenta as diferentes etapas 

do ciclo de vida dos dados e 

mostra as iniciativas 

internacionais e nacionais 

tomadas para desenvolver esse 

campo que tem grande 

interesse para a área da saúde 

A construção do Plano de 

Dados Abertos de uma 

organização pública de 

Em atendimento à Política de Dados Abertos do 

Poder Executivo Federal e à Lei de Acesso à 

Informação, a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Dado Aberto. 

Ciência 

Agropecuária. 

Dados de 

pesquisa 

abertos 

Relata a estratégia geral que foi 

estabelecida para o 

desenvolvimento do Plano de 



124 

 

Pesquisa e 

Desenvolvimento e o 

desafio de uma Ciência 

Agropecuária Aberta 

Agropecuária (Embrapa) iniciou discussões para 

a construção do seu Plano de Dados Abertos – um 

instrumento de planejamento para a 

implementação e a racionalização dos processos 

de publicação de dados abertos em organizações 

públicas. Esse trabalho visa relatar a estratégia  

geral que foi estabelecida para essa finalidade e os 

desafios que têm sido encontrados nos estágios 

preliminares de sua implantação. Como a abertura 

de dados por instituições de pesquisa no Brasil é 

ainda incipiente, espera-se que a experiência da 

Embrapa possa contribuir com iniciativas de 

organizações congêneres. 

 

Ciência Aberta. 

Dado de 

Pesquisa. Política 

de Dado Aberto. 

Lei de Acesso à 

Informação. 

(Plano de 

dados abertos) 

Dados Abertos da Embrapa e 

os desafios encontrados nos 

estágios preliminares da 

implantação; 

Diferenças na produção, 

no compartilhamento e 

no (re)uso de dados de 

pesquisa: a percepção de 

pesquisadores de 

Química, Antropologia e 

Educação 

Discussões sobre as práticas de 

produção/obtenção, compartilhamento e re(uso) 

de dados de pesquisa sob o espectro das 

diferenças disciplinares têm sido relevantes ao 

processo de comunicação científica, 

especialmente, à luz da Ciência Aberta. O 

objetivo deste estudo foi identificar as práticas de  

produção/obtenção, compartilhamento e (re)uso 

de dados de pesquisa em Química, Antropologia 

Comunicação 

científica. 

Ciência aberta. 

Dados de 

pesquisa.  

Diferenças 

disciplinares. 

Gestão de dados 

de pesquisa 

Dados de 

pesquisa 

abertos (reuso 

de dados de 

pesquisa) 

Identifica as práticas de 

produção/obtenção, 

compartilhamento e (re)uso de 

dados de pesquisa em Química, 

Antropologia e Educação; 



125 

 

e Educação. No campo metodológico, é uma 

pesquisa de natureza descritiva, em que foi 

adotada a estratégia de investigação qualitativa e  

o método de levantamento. Os participantes do 

estudo foram docentes permanentes dos 

Programas de Pós-Graduação em Química (três  

pesquisadores), Antropologia (três pesquisadores) 

e Educação (quatro pesquisadores) da 

Universidade de Brasília (UnB). A coleta dos 

dados procedeu mediante entrevistas 

semiestruturadas e a utilização do software NVivo 

(edição Starter) auxiliou os procedimentos de 

análise dos dados coletados. Os resultados do 

estudo demonstraram diferenças entre as três 

disciplinas, em relação aos aspectos que 

influenciam a produção/obtenção de dados, aos 

fatores que estimulariam ou inibiriam o 

compartilhamento de dados e aos fatores que 

estimulariam ou inibiriam o (re)uso de dados. 

Entre as conclusões, destaca-se que tais diferenças 

disciplinares constituem requisitos fundamentais 

para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 



126 

 

sistemas de informação que gerenciam dados de 

pesquisa. 

 

Cadernos abertos de 

laboratório e publicações 

líquidas: novas 

tecnologias literárias para 

uma Ciência Aberta 

Apresenta resultados de pesquisa sobre o conceito 

e práticas de caderno aberto de laboratório, 

inovação criada no âmbito do movimento 

contemporâneo por uma Ciência Aberta. O 

arcabouço teórico adota a noção de cultura 

epistêmica e a perspectiva das “três tecnologias” 

de Shapin e Shaffer enquanto, no campo empírico, 

adentramos o “laboratório aberto” através de 

pesquisa documental. Identificamos que essa 

inovação não é uma melhoria incremental, mas 

uma nova “tecnologia literária” para um novo 

modo de produzir e comunicar ciência. Ela 

dialoga com a noção de publicação líquida e é um 

elemento estratégico de um ecossistema de 

colaboração aberta que pretende, entre outras 

coisas, substituir uma “ciência baseada na 

confiança” por uma ciência fundamentada na 

transparência e na proveniência dos dados. 

Articulada com novas tecnologias materiais e 

sociais, fomenta uma cultura epistêmica que 

Open Notebook 

Science. Open 

Science. Jean-

Claude Bradley. 

Epistemic 

Culture. Matter 

of Proof. Liquid 

Publications. 

Cadernos de 

pesquisa 

abertos 

(Cadernos 

abertos de 

laboratório 

para 

documentação 

de 

experimentos) 

Apresenta resultados de 

pesquisa sobre o conceito e 

práticas de caderno aberto de 

laboratório, inovação criada no 

âmbito do movimento 

contemporâneo por uma 

Ciência Aberta; 
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chamamos de matter of proof por valorizar, 

sobretudo, a habilidade dos cientistas em 

documentar adequadamente os experimentos que 

subsidiam suas afirmações. 

 

Princípios e 

recomendações basilares 

para a comunicação dos 

dados de pesquisa 

A comunicação de dados de pesquisa - que 

envolve aspectos da produção, compartilhamento 

e reutilização de dados - foi intensificada com a 

emergência do paradigma da ciência aberta. Nesse 

âmbito, surgiram diversos princípios e 

recomendações com o objetivo de nortear as 

discussões e as práticas relacionadas. O objetivo 

desse artigo é propor um conjunto basilar de 

princípios e recomendações para a comunicação 

de dados de pesquisa por meio da análise; tanto do 

desenvolvimento histórico de práticas quanto de 

políticas que têm norteado a discussão e 

iniciativas de comunicação dos dados de pesquisa.  

Adotaram-se como métodos a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa documental. A primeira 

foi a narrativa histórica de eventos, 

consubstanciada em uma linha do tempo. A 

segunda foi a análise comparativa de princípios e 

Ciência Social 

Aplicada. 

Ciência da 

Informação. 

Compartilhament

o de Dado. Dado 

Aberto. Dado de 

Pesquisa. 

Dados de 

pesquisa 

abertos  

(Comunicação 

de dados de 

pesquisa) 

Propõe um conjunto basilar de 

princípios e recomendações 

para a comunicação de dados 

de pesquisa por meio da 

análise; tanto do 

desenvolvimento histórico de 

práticas quanto de políticas que 

têm norteado a discussão e 

iniciativas de comunicação dos 

dados de pesquisa; 
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declarações identificadas por meio da pesquisa 

bibliográfica e pesquisa documental. Entre os 

resultados obtidos, foi possível propor o conjunto 

de princípios e recomendações basilares para 

comunicação de dados de pesquisa. 

 

Abordagens de reuso e a 

questão da reusabilidade 

dos dados científicos 

As diretivas governamentais e institucionais em 

torno do compartilhamento de dados de pesquisas  

financiadas com dinheiro público têm 

impulsionado a rápida expansão de repositórios 

digitais de dados afim de disponibilizar esses 

ativos científicos para reutilização, com 

propósitos nem sempre antecipados, pelos 

pesquisadores que os produziram/coletaram. De 

modo contraditório, embora o argumento em 

torno do compartilhamento de dados seja 

fortemente sustentado no potencial de reúso e em 

suas consequentes contribuições para o avanço 

científico, esse tema permanece acessório às 

discussões em torno da ciência de dados e da 

ciência aberta. O presente artigo de revisão 

narrativa tem por objetivo lançar um olhar mais 

atento ao reúso de dados e explorar mais 

Reúso de Dados. 

Reprodutibilidad

e Científica. 

Reusabilidade. 

Ciência Aberta. 

Dados de 

Pesquisa. 

Dados de 

pesquisa 

abertos  

(Reuso e 

reusabilidade 

de dados 

científicos) 

O presente artigo de revisão 

narrativa tem por objetivo 

lançar um olhar mais atento ao 

reuso de dados e explorar mais 

diretamente esse conceito, ao 

passo que propõe uma 

classificação inicial de cinco 

abordagens distintas para o 

reuso de dados de pesquisa 

(reaproveitamento, agregação, 

integração, metanálise e 

reanálise), com base em 

situações hipotéticas 

acompanhadas de casos de 

reuso de dados publicados na 

literatura científica; 
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diretamente esse conceito, ao passo que propõe 

uma classificação inicial de cinco abordagens 

distintas para o reúso de dados de pesquisa 

(reaproveitamento, agregação, integração, 

metanálise e reanálise), com base em situações 

hipotéticas acompanhadas de casos de reúso de  

dados publicados na literatura científica. Também 

explora questões determinantes para a condição 

de reúso, relacionando a reusabilidade à qualidade 

da documentação que acompanha os dados. 

Oferece discussão sobre os desafios da 

documentação de dados, bem como algumas 

iniciativas e recomendações para que essas 

dificuldades sejam contornadas. Espera-se que os 

argumentos apresentados contribuam não 

somente para o avanço conceitual em torno do 

reúso e da reusabilidade de dados, mas também 

reverberem em ações relacionadas à 

documentação dos dados de modo a incrementar 

o potencial de reúso desses ativos científicos. 
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As diferentes dimensões 

do reuso de dados 

científicos 

Os avanços da eScience e da ciberinfraestrutura 

que lhe dá sustentação vêm permitindo que dados 

científicos sejam compartilhados e acessados de 

forma mais aberta. Políticas mandatórias de 

agências de fomento e de periódicos científicos 

para o compartilhamento de dados têm 

contribuído para o aumento da disponibilidade de 

dados de pesquisa por meio de repositórios de 

dados, criando condições favoráveis para a 

reutilização de dados para fins nem sempre 

esperados pelos coletores originais. Apesar dos 

esforços atuais para promover a transparência e 

reprodutibilidade na ciência, a reutilização de 

dados não pode ser presumida, nem considerada 

uma atividade estimulada meramente pela 

parcimônia. A inexistência de uma visão 

integrada dos fatores individuais, sociais e 

tecnológicos que influenciam a intenção e o 

comportamento de reuso de dados científicos foi 

a principal motivação para esta pesquisa. 

Entrevistas realizadas com 13 cientistas 

permitiram identificar 25 fatores que influenciam 

suas percepções e experiências, tanto mal, quanto 

Comunicação 

Científica.  

Dados 

Científicos.  

Reuso de Dados.  

Ciência Aberta. 

Ciências Sociais. 

Dados de 

pesquisa 

abertos  

(Reuso de 

dados 

científicos) 

A principal motivação para esta 

pesquisa foi a inexistência de 

uma visão integrada dos fatores 

individuais, sociais e 

tecnológicos que influenciam a 

intenção e o comportamento de 

reuso de dados científicos; 
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bem-sucedidas no que tange o reuso de dados 

produzidos por outros pesquisadores. Esses 

fatores foram agrupados em seis variáveis 

teóricas: 1) benefícios percebidos; 2) riscos 

percebidos; 3) esforços percebidos; 4) 

reusabilidade dos dados; 5) condições 

facilitadoras, e 6) influência social. Os resultados 

obtidos oferecem contribuição teórico-prática 

para a comunicação científica, pois propiciam 

uma compreensão ao mesmo tempo ampla e 

aprofundada sobre os fatores que influenciam o 

reuso de dados de pesquisa no contexto da ciência  

aberta, bem como provêm indicadores para 

políticas e iniciativas que visem tornar dados 

científicos ativos científicos com maior potencial 

de reuso. 

 

Arquitetura para 

publicação de dados 

sobre biodiversidade em 

instituições de pesquisa 

Desde a Declaração de Berlin sobre o Acesso 

Aberto ao Conhecimento em Ciências e 

Humanidades, publicada em 2003, a demanda por 

uma “ciência aberta” cuja preocupação primordial 

é tornar a atividade de pesquisa mais transparente, 

Dados Abertos. 

Ciência Aberta. 

Publicação de 

Dados 

Científicos. 

Repositórios 

(Acesso à 

dados de 

pesquisa) 

Apresenta uma proposta 

composta de repositórios 

digitais e ferramentas 

computacionais voltadas para 

publicação e compartilhamento 
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mais colaborativa e mais eficiente, tem crescido 

na comunidade acadêmica. Aliado a isso, vem se  

consolidando a percepção de que o acesso e 

compartilhamento de dados de pesquisa contribui 

de forma significativa para que a ciência avance e 

maximize os investimentos aplicados em 

programas de pesquisa. Neste sentido este estudo  

apresenta uma proposta composta de repositórios 

digitais e ferramentas computacionais voltadas 

para publicação e compartilhamento de recursos 

de informação em institutos de pesquisa. A 

arquitetura proposta, baseada em ferramentas 

livres e de código aberto mostrou-se adequada à 

gestão e publicação de recursos de informação em  

instituições de pesquisa. Porém, esta abordagem 

apontou a necessidade de uma ferramenta de 

busca que integre as diferentes ferramentas, assim 

como da existência de um vocabulário controlado,  

capaz de indexar os recursos em seus diferentes 

contextos. 

 

de recursos de informação em 

institutos de pesquisa. 
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Gestão de dados de 

pesquisa: uma prática 

para abrir a caixa preta da 

pesquisa científica 

A Ciência Aberta tem constituído uma nova 

abordagem para o processo de geração de 

conhecimento científico, com base na forma 

colaborativa que a produção científica tem sido 

criada e comunicada. Os tradicionais resultados 

de pesquisa como artigos, dissertações e teses, 

ainda que disponíveis em acesso aberto podem ser  

comparados à uma caixa-preta, de acordo com a 

perspectiva da Teoria Ator-Rede (TAR), 

constituindo o resultado acabado da análise de um 

determinado pesquisador ou grupo de 

pesquisadores. Este artigo, eminentemente 

bibliográfico a partir de descritores, utiliza a 

pesquisa bibliográfica e bibliométrica como 

métodos de tratamento dos dados, seguido de 

revisão sistemática da literatura. O objetivo busca 

evidenciar como a disponibilidade dos dados de 

pesquisa interfere no processo de geração e de 

comunicação científica. Para tal utiliza-se das 

concepções da TAR na identificação do papel dos 

dados de pesquisa dentro de uma rede, composta 

por elementos humanos e não humanos. Como 

resultados, demonstra-se a partir do ciclo de vida 

Dado Científico. 

Comunicação 

Científica. Dado. 

Curadoria 

Digital. Teoria 

Ator-Rede. 

Dados de 

pesquisa 

abertos 

(Gestão e 

reutilização de 

dados de 

pesquisa) 

Destaca como a 

disponibilidade dos dados de 

pesquisa interfere no processo 

de geração e de comunicação 

científica; 
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dos dados de pesquisa, de que forma a 

disponibilidade destes produz novos recursos de 

informação, viabilizada pela retroalimentação da 

atividade científica. 

 

Análise de Redes Sociais 

e de Complexidade: Uma 

Estratégia para 

Aprimoramento de 

Sistemas Éticos para a 

Ciência Aberta? 

As expressões de conhecimento aberto, 

englobadas em seu maior nível pela ciência aberta 

(open science), pressupõem abertura das barreiras 

aos relacionamentos estabelecidos entre as partes 

que desejam produzir conhecimento, desde que 

solucionados aspectos da ética e da confiança, 

com o objetivo de promover a cidadania. Ética, 

confiança e cidadania são questões complexas e 

multifacetadas, cujas respostas são tratadas de 

forma diferente em diferentes domínios do 

conhecimento, tais como em saúde e em ecologia.  

Na ecologia a construção da ciência aberta tem se 

mostrado muito bem-sucedida, enquanto que no 

campo da saúde ainda são dados os passos 

iniciais. Esse artigo explora as possíveis 

diferenças no tratamento da primeira dessas 

questões, a ética, comparando-a nas ciências da 

ecologia e da saúde. O debate abre espaço para 

Complexidade; 

Análise de Redes 

Sociais; Ética; 

Ciência Aberta. 

Ciência 

Aberta 

(Ética na 

criação de uma 

Ciência Aberta 

em saúde) 

Explora as possíveis diferenças 

no tratamento da primeira 

dessas questões [ética, 

confiança e cidadania], a ética, 

comparando-a nas ciências da 

ecologia e da saúde. O debate 

abre espaço para postulados 

sobre as possibilidades e 

barreiras à construção da 

ciência aberta em saúde, por 

meio de estudos de análise de 

redes sociais e de 

complexidade; 
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postulados sobre as possibilidades e barreiras à 

construção da ciência aberta em saúde, por meio 

de estudos de análise de redes sociais e de 

complexidade. 

 

O futuro da Open Peer 

Review na Ciência da 

Informação 

A Ciência da Informação (CI) acompanha os 

rumos da ciência e da comunicação científica, 

com atenção para a ciência aberta e suas 

implicações, destacando-se a reestruturação 

gradativa do formato de avaliação dos artigos 

científicos da blind review para a open peer 

review (OPR). Este paper se inclui num projeto 

abrangente, o qual, a princípio, analisou o nível de 

aceitação dos editores brasileiros, com 

apresentação do texto final no ENANCIB 2017 e, 

a posteriori, dentre os avaliadores de periódicos 

brasileiros, em artigo em fase de edição. Assim, a 

comunicação apresenta os resultados das 

pesquisas realizadas com os dois segmentos de 

atores no processo de editoração da CI para 

sumarizar a tendência da área diante das chances 

de adoção da OPR. São objetivos: (1) identificar 

características e modalidades da OPR; (2) discutir 

Avaliação da 

ciência. 

Avaliação por 

pares. Avaliação 

por pares aberta.  

ciência aberta. 

Comunicação 

científica. 

Avaliação por 

pares aberta 

(Adoção na 

Ciência da 

Informação) 

Apresenta os resultados das 

pesquisas realizadas com os 

dois segmentos de atores no 

processo de editoração da CI 

[editores e avaliadores de 

periódicos brasileiros] para 

sumarizar a tendência da área 

diante das chances de adoção 

da OPR; 
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a aceitação da OPR no campo da CI; (3) delinear 

(des)vantagens que os dois grupos percebem 

quanto ao sistema aberto. A população da 

pesquisa incorpora periódicos conceito Qualis 

Capes A e B, com taxa de resposta de 40,54% 

dentre os 37 editores e de 26,6% dentre os 709 

avaliadores. A coleta de dados se deu por meio de 

questionários eletrônicos enviados às unidades 

amostrais em 2016-2017 a editores de 37 títulos e 

em 2017-2018 aos referees de 34 títulos. A 

redução dos periódicos explica-se pelas alterações 

da avaliação Qualis 2017. Dentre os resultados, 

chama atenção o fato de a maioria dos editores 

(66,6%) estar disposta a adotar a OPR, 

acreditando que incrementa a qualidade das 

revistas contra índice próximo (60,8%) dos 

avaliadores. Ambos os grupos concordam que há  

vantagens na avaliação aberta (91%) tanto para a 

CI quanto para as revistas (60%). As 

características mais citadas são: avaliação 

mediada pelo editor e assinada. Infere-se, 

portanto, que a CI ensaia passos decisivos rumo à 
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nova modalidade de qualificar a ciência: a open 

peer review. 

 

Adoção da Open Peer 

Review no portal de 

periódicos da 

Universidade Federal da 

Paraíba 

A avaliação por pares, seja ela blind ou open 

review configura-se como procedimento que 

concede aos manuscritos o status de 

confiabilidade tornando-os aptos à divulgação a 

acesso do público. Sendo assim, a avaliação 

aberta, foco desse estudo, ergue-se como um 

mecanismo inovador que possibilita aos 

protagonistas do enredo editorial, tomarem 

conhecimento não apenas das identidades, mas 

dos pareceres emitidos ao longo do fluxo 

avaliativo, o que fomenta o debate, a 

transparência e a construção colaborativa da 

ciência. Neste sentido tem-se como objetivo 

primordial analisar a viabilidade de adoção da 

open peer review nas revistas alojadas no Portal 

de periódicos da Universidade Federal da Paraíba. 

A fim de alcançar os objetivos propostos, utilizou-

se survey como método de investigação para o 

universo da pesquisa, composto por 45 periódicos 

classificados de A1 a B5 de acordo com a 

Avaliação aberta 

- Adoção. Portal 

de Periódicos. 

Manuscritos. 

Avaliação por 

pares aberta 

(Adoção nas 

revistas do 

Portal de 

Periódicos da 

UFPB) 

Analisa a viabilidade de adoção 

da open peer review nas 

revistas alojadas no Portal de 

periódicos da Universidade 

Federal da Paraíba; 
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avaliação trienal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 

sendo enviado o questionário, via e-mail, aos 

respectivos editores a cada dez dias entre os meses 

de fevereiro e março de 2018. Ao final a amostra  

agrupou 14 editores (31,11%). Quanto aos 

resultados, é válido ressaltar que boa parte dos 

editores (57%) tem interesse em adotar a 

avaliação aberta em seu métier. 

 

Boas práticas científicas 

na elaboração de planos 

de gestão de dados 

As instituições e as agências de pesquisa vêm 

exigindo uma conduta no contexto da agenda em 

prol da Ciência Aberta. Sendo que, a elaboração 

de um Plano de Gestão de Dados pode ser 

caracterizada como um procedimento inicial para 

o desenvolvimento da pesquisa científica, 

documento que propõe ao pesquisador gerenciar 

os dados brutos de sua pesquisa, valorizando o 

compartilhamento em conjunto com a abertura 

dos dados e seu reuso em benefício aos 

pesquisadores e à sociedade. Diante disso, o 

objetivo desse trabalho foi verificar a elaboração 

de um Plano de Gestão de Dados como parte das 

Plano de Gestão 

de Dado. Dado 

de Pesquisa. 

Gerenciamento 

de Dado. Ciência 

Aberta. 

Dados de 

pesquisa 

abertos  

(Elaboração de 

Planos de 

Gestão de 

Dados) 

Verifica a elaboração de um 

Plano de Gestão de Dados 

como parte das novas condutas 

para as boas práticas na 

pesquisa científica. Considera-

se a presença de um novo 

paradigma na publicação e 

divulgação científica, o que 

influencia também sua 

comunicação, seja com o meio 

acadêmico ou com a sociedade; 
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novas condutas para as boas práticas na pesquisa 

científica. A pesquisa caracterizou-se como 

exploratória, empregou-se métodos documentais 

e bibliográficos para a identificação, coleta e 

sistematização das informações. Os resultados 

visaram a disponibilidade desse documento em 

repositórios de dados abertos e a relação das 

instituições de ensino superior, agências 

financiadoras e pesquisadores com o 

levantamento de ações que são realizadas na 

criação e desenvolvimento de Plano de Gestão de 

Dados, principalmente para o desenvolvimento de 

políticas institucionais para o gerenciamento dos 

dados de pesquisa, porém, respeitando também as 

áreas do conhecimento, visto que nem todos os 

dados são gerados do mesmo modo. Por fim, 

considera-se a presença de um novo paradigma na 

publicação e divulgação científica, o que 

influencia também sua comunicação, seja com o 

meio acadêmico ou com a sociedade. 
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GO FAIR e os princípios 

FAIR: o que representam 

para a expansão dos 

dados de pesquisa no 

âmbito da Ciência Aberta 

Este artigo tem o objetivo de apresentar os 

princípios FAIR e a iniciativa Global Open FAIR 

que busca disseminar esses princípios em todos os  

países interessados na aplicação dos dados FAIR 

(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) 

em seus serviços de informação. Propõe ainda a  

divulgação e capacitação de instituições de ensino 

e pesquisa nesses princípios, com o intuito de 

promover a normalização no tratamento da gestão 

dos dados garantindo a interoperabilidade entre 

eles. Como procedimento metodológico, utiliza a 

revisão bibliográfica e documental para o 

embasamento teórico sobre ciência aberta, acesso 

aberto à informação científica e aos dados de 

pesquisa, visando fundamentar os princípios 

FAIR em aplicações e serviços de gestão de dados 

de pesquisa. Ressalta a importância desse tipo de 

iniciativa para a expansão mundial de abertura dos 

dados de pesquisa no âmbito da ciência aberta. Ao 

final, aponta para a necessidade de uma mudança 

nos processos de pesquisa em ciência e tecnologia 

na direção da adoção desses princípios. 

 

Ciência aberta. 

Dados abertos. 

Gestão de dados. 

Princípios FAIR. 

GO FAIR. 

Dados de 

pesquisa 

abertos  

(Iniciativa 

Global Open 

FAIR) 

Apresenta os princípios FAIR e 

a iniciativa Global Open FAIR 

que busca disseminar esses 

princípios em todos os países 

interessados na aplicação dos 

dados FAIR (Findable, 

Accessible, Interoperable, 

Reusable) em seus serviços de 

informação. Propõe ainda a 

divulgação e capacitação de 

instituições de ensino e 

pesquisa nesses princípios, 

com o intuito de promover a 

normalização no tratamento da 

gestão dos dados garantindo a 

interoperabilidade entre eles; 
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Estudo da literatura sobre 

Ciência Aberta na 

Ciência da Informação 

O estudo tem como objetivo identificar as 

tendências e lacunas na literatura sobre Ciência 

Aberta. Para isso, foram investigados os 

movimentos pertencentes à ciência aberta: acesso  

aberto, dados abertos, código aberto, ciência 

cidadã, recursos educacionais abertos, cadernos 

de laboratório abertos e revisão por pares aberta. 

A pesquisa é caracterizada como descritiva com  

natureza qualitativa, e o levantamento e análise de 

dados serão realizados de acordo com as 

estratégias da Revisão Sistematizada de 

Literatura. Na análise dos dados, os artigos 

selecionados serão classificados de acordo com as 

cinco escolas de pensamento propostas por Fecher 

e Friesike (2013). São elas: Pública, Democrática, 

Pragmática, Infraestrutura e Medição. 

 

Ciência aberta. 

Dados aberto. 

Acesso aberto. 

Código aberto. 

Ciência 

Aberta 

(Tendências e 

lacunas na 

literatura) 

O estudo tem como objetivo 

identificar as tendências e 

lacunas na literatura sobre 

Ciência Aberta. Para isso, 

foram investigados os 

movimentos pertencentes à 

ciência aberta: acesso aberto, 

dados abertos, código aberto, 

ciência cidadã, recursos 

educacionais abertos, cadernos 

de laboratório abertos e revisão 

por pares aberta; 

Repositórios para dados 

localizáveis, acessíveis, 

interoperáveis e 

reutilizáveis (FAIR): 

adaptando um repositório 

de dados para se 

É necessário um esforço significativo para 

encontrar, entender e reutilizar dados da pesquisa. 

Para endereçar esse problema, os princípios de 

dados Localizáveis, Acessíveis, Reutilizáveis e 

Interoperáveis (FAIR em inglês) foram criados, e 

Dados FAIR.  

Reusabilidade de 

Dados. Software 

de  

Repositórios 

(Adaptação de 

repositório de 

dados como 

FAIR Data 

Point) 

Descreve uma solução não 

invasiva e não intrusiva de 

proxy semântico que permite 

que um software de repositório 

de dados, o serviço EUDAT 

B2share, se comporte como um 
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comportar como um 

FAIR Data Point 

descrevem um conjunto mínimo de requisitos 

para gerenciamento e administração de dados, 

considerados a base tecnológica para a Nuvem 

Europeia de Ciência Aberta. O FAIR Data Point 

(FDP) utiliza dados ligados (LD) para expor 

dados e metadados aderentes aos princípios de 

dados FAIR, especificando um conjunto de 

metadados padronizados que um repositório de 

dados deve implementar. Os proprietários de 

dados podem expor conjuntos de dados e os 

usuários de dados podem reutilizar conjuntos de 

dados por meio de serviços RESTful, permitindo 

a interoperabilidade em escala na web. Os 

repositórios de dados e o software subjacente 

apenas recentemente começaram a oferecer 

suporte à LD, e seus metadados estão disponíveis 

apenas como pares de valores-chave. Uma 

questão em aberto neste contexto é como permitir 

que um software de repositório de dados existente 

seja compatível com a especificação do FDP, ou 

seja, como adicionar descrições semânticas aos 

repositórios de dados para garantir a 

interoperabilidade semântica entre dados de 

Repositório de 

Dados. FAIR 

Data Point. 

FDP, permitindo a 

interoperabilidade semântica 

por meio de traduções 

semânticas. A solução inclui 

uma metodologia para o 

mapeamento de metadados 

com base em transformações 

endógenas de modelos léxicos 

para modelos semânticos. 

Mostramos como os metadados 

nos pares de valores-chave de 

um repositório de uso geral 

podem ser compatíveis com a 

tecnologia LD sem alterar o 

software do repositório; 
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diferentes repositórios. Este artigo descreve uma 

solução não invasiva e não intrusiva de proxy 

semântico que permite que um software de 

repositório de dados, o serviço EUDAT B2share, 

se comporte como um FDP, permitindo a 

interoperabilidade semântica por meio de 

traduções semânticas. A solução inclui uma 

metodologia para o mapeamento de metadados 

com base em transformações endógenas de 

modelos léxicos para modelos semânticos. 

Mostramos como os metadados nos pares de 

valores-chave de um repositório de uso geral 

podem ser compatíveis com a tecnologia LD sem  

alterar o software do repositório. A validação da 

solução inclui testes funcionais das camadas de 

metadados do FDP e uma análise de desempenho 

do impacto do proxy semântico na troca de dados. 

Os resultados mostram que o B2share pode ser 

compatível com as especificações do FDP, tendo 

impacto reduzido no desempenho da troca de 

dados. Portanto, a validação mostra que a solução 

é viável e adequada para transformar um software 

de repositório de dados de uso geral em um FDP. 
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Repositórios de dados de 

pesquisa na Espanha: 

breve análise 

A pesquisa aqui relatada investigou as 

características dos dados de pesquisa no cenário 

espanhol. Foram selecionados repositórios 

exclusivamente espanhóis registrados no diretório 

re3data.org a fim de identificar o uso de sistemas 

de informação/infraestrutura, a tipologia de dados 

e metadados relacionados, bem como as áreas 

mais representativas na disponibilização dos 

dados. Trata-se de pesquisa descritiva e 

qualitativa. Após a definição da amostra, foram 

analisados aspectos relacionados à distribuição de 

áreas de conhecimento, ao software utilizado, ao 

padrão de metadados e aos tipos de conteúdo. A 

amostra selecionada apresenta elementos 

representativos para fomentar discussões com a  

literatura: maior ocorrência da área de 

Humanidades e Ciências Sociais; utilização do 

DSpace como software e Dublin Core como 

padrão de metadados. As discussões finais e 

sugestões de estudos futuros incluem, entre outros 

aspectos, verificação posterior dos tipos de 

conteúdo presentes de fato nos repositórios 

Ciência da 

Informação. 

Ciência Aberta. 

Metadado. 

Registro de 

Repositório de 

Dado de 

Pesquisa. 

Repositórios 

(Repositórios 

de dados de 

pesquisa e suas 

características) 

A pesquisa aqui relatada 

investigou as características 

dos dados de pesquisa no 

cenário espanhol. Foram 

selecionados repositórios 

exclusivamente espanhóis 

registrados no diretório 

re3data.org a fim de identificar 

o uso de sistemas de 

informação/infraestrutura, a 

tipologia de dados e metadados 

relacionados, bem como as 

áreas mais representativas na 

disponibilização dos dados. 
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registrados no diretório e a relação entre área de 

conhecimento, tipo de conteúdo e padrão de 

metadados. 

 

Ciência Aberta: 

dimensões para um novo 

fazer científico 

Introdução: As práticas da e-Science e uso e reuso 

dos dados científicos se constituem um novo fazer 

científico que conduz à reflexão sobre novos 

arcabouços normativos, legais, institucionais e 

tecnológicos voltados para uma ciência aberta. 

Objetivo: Esse estudo apresenta como questão de 

pesquisa: quais dimensões dão sustentabilidade à 

formulação de uma política orientada à ciência 

aberta e suas práticas no contexto brasileiro? O 

objetivo deste estudo é discutir as dimensões que  

apoiam transversalmente a formulação de uma 

política direcionada à ciência aberta e suas 

práticas científicas. Metodologia: Teoricamente, 

o estudo está orientado pelo quarto paradigma 

científico baseado na e-Science. A metodologia 

está apoiada no estudo de Bufrem (2013) que 

propõe um modelo alternativo e multidimensional 

para análise e discussão de pesquisas científicas. 

Tecnicamente, empregaram-se os métodos de 

Ciência aberta. e-

Science. Políticas 

de informação. 

Colaboração.  

Dimensões. 

Políticas de 

Ciência 

Aberta 

(Formulação 

de políticas de 

Ciência 

Aberta) 

Esse estudo apresenta como 

questão de pesquisa: quais 

dimensões dão 

sustentabilidade à formulação 

de uma política orientada à 

ciência aberta e suas práticas 

no contexto brasileiro? O 

objetivo deste estudo é discutir 

as dimensões que apoiam 

transversalmente a formulação 

de uma política direcionada à 

ciência aberta e suas práticas 

científicas. 
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pesquisa bibliográfica e levantamento documental 

acerca do modelo científico Data Lifecycle, 

legislações e acordos internacionais. Para fins 

desse estudo, propõem-se cinco dimensões, a 

saber: epistemológica, política, ético-legal-

cultural, morfológica e tecnológica. Resultados: 

As dimensões substanciam uma política de 

informação ou a elaboração de diretrizes mínimas 

para agenda da ciência aberta no Brasil. 

Conclusões: As dimensões afastaram o olhar 

reducionista sobre dados de pesquisa e 

conduziram o estudo para a visão 

multidimensional e multirrelacional da ciência  

aberta. 

 

Mutações na Ciência da 

Informação e reflexos nas 

mandalas 

interdisciplinares 

Pesquisa sobre a constituição epistemológica da 

Ciência da Informação, suas transformações ao 

longo do seu desenvolvimento e sua 

representação em mandalas, a fim de traçar uma 

nova configuração que espelhe a área na 

contemporaneidade. O método adotado reuniu o 

qualitativo e quantitativo, tanto por mapeamentos 

da literatura quanto por metrias da informação e 

Ciência da 

Informação. 

Epistemologia da 

Ciência da 

Informação. 

Interdisciplinarid

ade. 

Epistemologia. 

Ciência 

Aberta 

(Interface com 

a Ciência da 

Informação) 

Pesquisa sobre a constituição 

epistemológica da Ciência da 

Informação, suas 

transformações ao longo do seu 

desenvolvimento e sua 

representação em mandalas, a 

fim de traçar uma nova 
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comunicação. A epistemologia e a 

interdisciplinaridade sustentaram teoricamente a 

pesquisa e diferentes fontes foram utilizadas, do 

Brasil e do exterior. Os resultados demonstram  

que a Ciência da informação estudada e praticada 

no Brasil está de acordo com a agenda 

internacional de pesquisas da área, com exceção 

da divulgação científica observada e justificada 

pelas políticas públicas e ações de informação de 

nosso país. O traçado atual da mandala 

representativa da Ciência da Informação no 

mundo de hoje possibilitou estabelecer novas 

fases. A atual é manifestada pela Ciência Aberta 

e Ciência Cidadã que, por sua vez, expressam a 

aproximação de Ciência e sociedade, em processo 

de reconhecimento do direto de todos à 

informação e ao conhecimento. 

 

Mapeamento da 

Literatura. 

Metria de 

Informação e 

Comunicação. 

Mandala. 

configuração que espelhe a 

área na contemporaneidade; 

Curadoria de dados de 

pesquisa em repositórios 

de ensaios clínicos: uma 

revisão de escopo 

O artigo investiga a prática da curadoria de dados 

de pesquisa em repositórios de ensaios clínicos. 

Propõe reflexões sobre a informação e seus 

múltiplos formatos no domínio da saúde e sugere 

uma definição para dados de pesquisa clínicos. 

Curadoria de 

Dados. 

Dados de 

Pesquisa; Ensaio 

Clínico. Ciência  

Dados de 

pesquisa 

abertos  

(Curadoria de 

dados) 

Investiga a prática da curadoria 

de dados de pesquisa em 

repositórios de ensaios 

clínicos. Propõe reflexões 

sobre a informação e seus 
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Apresenta o conceito de curadoria de dados de 

pesquisa e fomenta novos estudos que priorizam 

a discussão sobre a gestão de dados de pesquisa e 

o movimento da Ciência Aberta no domínio da 

saúde. Aponta para a necessidade de implantação 

de políticas de gestão de dados de pesquisa que 

assegurem critérios de descrição, sistematização,  

compartilhamento, recuperação, 

interoperabilidade, preservação e reuso de dados. 

Como reflexão final, ressalta o desafio de discutir 

e implementar a prática de curadoria de dados de  

pesquisa produzidos por ensaios clínicos e 

evidencia o vasto e oportuno campo a ser 

explorado, tanto para pesquisadores quanto para 

profissionais da informação. 

 

Aberta. Reuso de 

Dados. 

múltiplos formatos no domínio 

da saúde e sugere uma 

definição para dados de 

pesquisa clínicos. Apresenta o 

conceito de curadoria de dados 

de pesquisa e fomenta novos 

estudos que priorizam a 

discussão sobre a gestão de 

dados de pesquisa e o 

movimento da Ciência Aberta 

no domínio da saúde. Aponta 

para a necessidade de 

implantação de políticas de 

gestão de dados de pesquisa 

que assegurem critérios de 

descrição, sistematização, 

compartilhamento, 

recuperação, 

interoperabilidade, 

preservação e reuso de dados. 

Ressalta o desafio de discutir e 

implementar a prática de 

curadoria de dados de pesquisa 
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produzidos por ensaios clínicos 

e evidencia o vasto e oportuno 

campo a ser explorado, tanto 

para pesquisadores quanto para 

profissionais da informação 

As instruções aos autores 

podem estimular o 

Acesso Aberto no Brasil? 

Um recurso imprescindível ao desenvolvimento 

da Ciência Aberta é ter padrões mínimos de 

informação sobre Política de Acesso Aberto nas 

instruções aos autores. Foram analisadas n=93 

instruções aos autores de periódicos de Ciências 

da Saúde da Coleção SciELO Brasil. Observou-se 

que os periódicos estão disponíveis na Web, 

possuem ISSN Versão online, não contemplam 

informações divulgação em recursos digitais, 

refletem o modelo impresso em suas diretrizes, 

não informam sobre a disseminação da produção 

científica por meio de redes sociais, revistas 

secundárias e repositórios institucionais ou 

temáticos. A ausência de tais estímulos nas 

instruções aos autores não apoia as Políticas de 

Acesso Aberto. 

 

Acesso aberto. 

Instruções aos 

autores. 

Periódicos 

científicos 

Acesso Aberto 

(Instruções aos 

autores para 

publicação) 

Analisa instruções aos autores 

de periódicos de Ciências da 

Saúde da Coleção SciELO 

Brasil. Observa que os 

periódicos não contemplam 

informações de divulgação em 

recursos digitais; refletem o 

modelo impresso em suas 

diretrizes e; não informam 

sobre a disseminação da 

produção científica por meio de 

redes sociais, revistas 

secundárias e repositórios 

institucionais ou temáticos. 



150 

 

Modelo de Maturidade 

para Repositórios 

Digitais: um caminho 

para sua adoção na gestão 

de dados de pesquisa 

O acesso aberto à produção em Ciência e 

Tecnologia vem impulsionando os debates sobre 

a adoção e uso de instrumentos para 

compartilhamento da produção científica. Este 

relato propõe um modelo de maturidade que trata 

de forma integrada os repositórios confiáveis de 

documentos e os repositórios de dados, formando 

a noção de repositório digital integrado, para 

posicionar a instituição em um nível de 

maturidade para estes instrumentos de 

compartilhamento da produção científica. 

Apresenta o estudo sobre modelos de maturidade 

como forma de avaliação da qualidade para 

repositórios. Adota o modelo CMMI como 

referência, relacionado os respectivos níveis. 

Apresenta um estudo sobre repositórios 

confiáveis e critérios de avaliação, finalizando a 

proposta com a inclusão dos princípios FAIR no 

processo de avaliação. Fazendo uso de uma 

combinação de métodos para desenvolvimento da  

investigação, propõe a avaliação da qualidade de 

repositórios do estado do Rio de Janeiro segundo 

o modelo elaborado. Propõe a consolidação dos 

Modelo de 

Maturidade. 

Repositório 

Digital. Gestão 

da Qualidade. 

Ciência Aberta. 

Repositório 

Confiável.  

Princípios FAIR. 

Repositórios 

(Repositório 

digital 

integrado) 

Propõe um modelo de 

maturidade que trata de forma 

integrada os repositórios 

confiáveis de documentos e os 

repositórios de dados, 

formando a noção de 

repositório digital integrado, 

para posicionar a instituição em 

um nível de maturidade para 

estes instrumentos de 

compartilhamento da produção 

científica. Apresenta o estudo 

sobre modelos de maturidade 

como forma de avaliação da 

qualidade para repositórios. 

Adota o modelo CMMI como 

referência, relacionado os 

respectivos níveis. Apresenta 

um estudo sobre repositórios 

confiáveis e critérios de 

avaliação, finalizando a 

proposta com a inclusão dos 
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resultados em um modelo de avaliação 

estruturado em níveis de maturidade, incluindo 

um método de avaliação para repositórios 

integrados. 

 

princípios FAIR no processo de 

avaliação; 

Conjecturas da Ciência 

Aberta na 

contemporaneidade do 

Big Data 

Objetivou-se neste artigo discutir a Ciência 

Aberta, por meio dos dados científicos abertos, na 

contemporaneidade da revolução do big data. A 

gestão adequada de dados abertos pode 

apresentar-se como potencializadores para gerar o 

conhecimento científico, e como consequência 

favorecer avanços para a pesquisa científica e para 

a sociedade. O aporte para a discussão deste artigo  

centra-se na Escola de Pensamento Democrático 

e na Escola de Pensamento da Infraestrutura da 

Ciência Aberta e sua abordagem nos dados 

abertos de pesquisa (open data). Trata-se de uma  

pesquisa bibliográfica baseada em artigos de 

periódicos científicos sobre o big data, a Ciência 

Aberta e o relatório do acordo internacional sobre 

dados abertos produzido na Science International 

Conference. Concluiu-se que, apesar de 

iniciativas para melhor proveito do big data, de 

Ciência Aberta. 

Big data. Dados 

científicos 

abertos. 

Dados de 

pesquisa 

abertos  

(Em relação ao 

Big Data) 

Objetivou-se neste artigo 

discutir a Ciência Aberta, por 

meio dos dados científicos 

abertos, na contemporaneidade 

da revolução do big data. O 

aporte para a discussão deste 

artigo centra-se na Escola de 

Pensamento Democrático e na 

Escola de Pensamento da 

Infraestrutura da Ciência 

Aberta e sua abordagem nos 

dados abertos de pesquisa 

(open data); 
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organização e disponibilização dos dados abertos 

de pesquisa, ainda há um locus para avanço da 

ciência nesse contexto. 

 

Uso de cadernos 

eletrônicos de laboratório 

para as práticas de 

Ciência Aberta e 

preservação de dados de 

pesquisa 

As pesquisas científicas atuais geram dados das 

mais diferentes naturezas, e a maior parte deles é 

produzido em ambientes digitais. Por isso, os 

dados científicos se mostram cada vez mais 

complexos e multidisciplinares, e novas formas 

de gestão precisam ser colocadas em prática. Este 

artigo analisa as vantagens e desvantagens dos 

cadernos eletrônicos de laboratório, como uma 

alternativa aos cadernos de laboratório em papel, 

para o melhor gerenciamento de dados de 

pesquisa e seu posterior compartilhamento, 

levando em consideração o movimento da ciência 

aberta e o papel dos profissionais bibliotecários 

como mediadores de preservação e acesso a esses 

dados, indicando-os como profissionais 

importantes para a curadoria das informações 

produzidas e registradas por pesquisadores em 

suas práticas de pesquisa. 

 

Cadernos 

eletrônicos de  

laboratório. 

Dados de 

pesquisa. Ciência 

aberta. 

Preservação de 

dados. Acesso de 

dados. 

Cadernos de 

pesquisa 

abertos 

(Cadernos 

eletrônicos de 

laboratório) 

Analisa as vantagens e 

desvantagens dos cadernos 

eletrônicos de laboratório, 

como uma alternativa aos 

cadernos de laboratório em 

papel, para o melhor 

gerenciamento de dados de 

pesquisa e seu posterior 

compartilhamento, levando em 

consideração o movimento da 

ciência aberta e o papel dos 

profissionais bibliotecários 

como mediadores de 

preservação e acesso a esses 

dados, indicando-os como 

profissionais importantes para 

a curadoria das informações 

produzidas e registradas por 
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pesquisadores em suas práticas 

de pesquisa; 

Avaliação de repositórios 

de dados de pesquisa 

segundo critérios da 

Encontrabilidade da 

Informação 

A busca por melhorias nos processos de partilha, 

uso e reuso de dados de pesquisa, cresce 

exponencialmente graças as transformações 

tecnológicas. O artigo aborda discussões sobre a  

ampliação da comunicação e colaboração 

científica, em especial, a partilha das produções 

científicas não tradicionais, realizada por meio 

dos repositórios de dados de pesquisa. Trata-se de  

metodologia exploratória de abordagem 

qualitativa para correlacionar os atributos de 

Encontrabilidade da Informação com os sistemas 

da Arquitetura da Informação, nesse tipo de 

ambiente. Os resultados apontam a relevância dos  

referidos estudos teórico-práticos na 

implementação e avaliação dos repositórios. 

 

Ciência Aberta. 

Dados de 

Pesquisa. 

Repositório de 

Dados de 

Pesquisa. 

Encontrabilidade 

da Informação. 

Arquitetura da 

Informação. 

Repositórios 

(Repositórios 

de dados de 

pesquisa) 

Aborda discussões sobre a 

ampliação da comunicação e 

colaboração científica, em 

especial, a partilha das 

produções científicas não 

tradicionais, realizada por meio 

dos repositórios de dados de 

pesquisa; 

Algumas considerações 

sobre os repositórios 

digitais de dados de 

pesquisa 

Introdução: A pesquisa científica contemporânea 

no seu compromisso por buscar novos 

conhecimentos e novas descobertas produz e 

utiliza intensivamente dados digitais de pesquisa. 

Nesse contexto de mudanças, os dados deixam de 

Dados de 

pesquisa. 

Repositório 

digital de dados 

de pesquisa.  

Repositórios 

(Repositórios 

de dados de 

pesquisa) 

Identifica o papel dos 

repositórios digitais de dados 

nos novos cenários de pesquisa 

científica e apresenta um 

panorama das suas principais 
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ser simples subprodutos das atividades de 

pesquisa e se tornam recursos informacionais de  

primeira grandeza, caracterizando um novo 

paradigma científico pautado pelo 

compartilhamento, amplo acesso e reuso de 

dados. Objetivo: Identificar o papel dos 

repositórios digitais de dados nos novos cenários 

de pesquisa científica e apresentar um panorama 

das suas principais características, categorias, 

benefícios, funções e infraestruturas. 

Metodologia: Analisa a literatura da área e os 

principais sistemas que dão sustentação a 

infraestruturas de acesso e gestão de dados de 

pesquisa. Resultados: O presente ensaio 

demonstra que para os dados e coleções de dados 

de pesquisa transmitam conhecimento no tempo e 

no espaço e sejam reusados é necessária a 

implantação de uma infraestrutura tecnológica e 

gerencial, permanente e sustentável, que permita 

que eles sejam cuidados ao longo de todo o seu 

ciclo de vida. No centro dessa infraestrutura estão 

os repositórios digitais de dados de pesquisa, que 

são sistemas voltados para apoiar a seleção, 

Gestão de dados 

de pesquisa. 

Curadoria digital. 

Ciência aberta. 

características, categorias, 

benefícios, funções e 

infraestruturas; 
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catalogação, arquivamento, acesso e 

compartilhamento de dados de pesquisa. 

Conclusão: Pela sua importância como recurso 

informacional, os repositórios de dados se tornam 

rapidamente parte essencial das infraestruturas de 

pesquisa em escala global, tornando visível e 

aberta para toda a sociedade uma parcela 

importante da atividade de pesquisa. Nessa 

direção, se tornam um desafio relevante para a 

Ciência da Informação e para a Biblioteconomia. 

 

Curadoria digital e dados 

de pesquisa 

Os Doutores Luis Fernando Sayão e Luana Farias 

Sales apresentam as condições que sustentam o 

desenvolvimento da área de curadoria digital e os 

emergentes repositórios de dados de pesquisa, 

assim como as controvérsias, desafios e 

responsabilidades éticas para os depositantes, 

gestores dos repositórios, usuários e profissionais 

da informação. 

 

Ciência da 

Computação. 

Ciência da 

Informação. 

Dado de 

Pesquisa. 

Curadoria 

Digital. Ciência 

Aberta. 

Repositórios 

Científicos. 

Repositórios 

(Repositórios 

de dados de 

pesquisa) 

Apresenta as condições que 

sustentam o desenvolvimento 

da área de curadoria digital e os 

emergentes repositórios de 

dados de pesquisa, assim como 

as controvérsias, desafios e 

responsabilidades éticas para 

os depositantes, gestores dos 

repositórios, usuários e 

profissionais da informação; 
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Análise da adesão às 

tendências da Ciência 

pelos repositórios 

institucionais brasileiros 

Repositório institucional tem se tornado o locus 

para depósito da produção acadêmica das 

universidades e institutos de pesquisa, tornando-

se instrumento valioso para a disseminação da 

informação científica. Entretanto, como 

ferramentas informatizadas, requerem constante 

atualização, vistos ao dinamismo tecnológico. Da 

mesma forma, por servir a disseminação da 

informação científica, deve estar em consonância 

com as tendências da ciência. Nesse sentido, o 

presente estudo visa levantar e analisar a adesão 

dos repositórios brasileiros em relação a: Dados 

Abertos; Arquivos Abertos; Acesso Aberto; 

Ciência Aberta; Curadoria Digital e e-science. 

Para tanto, faz uso de uma abordagem 

quantitativa, utilizando um survey com os 

gestores dos repositórios institucionais 

brasileiros. Revelou-se, assim, um cenário ainda 

incipiente, mas promissor na adesão às tendências 

da Ciência, em que a maior adesão dá-se ao 

Acesso Aberto. Assim, o presente estudo 

contribui para a discussão sobre os repositórios 

institucionais brasileiros. 

Repositórios 

Institucionais. 

Tendências da 

Ciência. Dados 

Abertos. 

Arquivos 

Abertos. Acesso 

Aberto. Ciência 

Aberta. 

Curadoria 

Digital. e-

science. 

Repositório 

(Repositório 

institucional) 

Analisa a adesão dos 

repositórios brasileiros em 

relação a: Dados Abertos; 

Arquivos Abertos; Acesso 

Aberto; Ciência Aberta; 

Curadoria Digital e e-science; 
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Comunicação científica 

sob o espectro da Ciência 

Aberta: um modelo 

conceitual 

contemporâneo 

A disseminação da informação científica tem 

ganhado celeridade e eficácia, sobretudo, pelo 

desenvolvimento das modernas tecnologias da 

informação e comunicação. O uso massivo dessas 

tecnologias para coleta, tratamento e análise de 

dados vem criando o que alguns autores, entre eles 

Tim Gray, chamam de quarto paradigma da 

ciência, ou eScience. Atualmente, a adoção de 

práticas ligadas à Ciência Aberta tem provocado  

forte impacto na forma como os pesquisadores 

comunicam o desenvolvimento de suas pesquisas. 

Nesse contexto, este trabalho propõe um modelo 

conceitual de comunicação científica sob o 

espectro dos conceitos relativos à Ciência Aberta. 

O trabalho demonstra que as práticas de 

comunicação científica descritas por modelos 

convencionais, como o de Garvey e Griffith e o 

idealizado por Hurd, servem de base para a análise 

da comunicação científica contemporânea, porém 

necessitam ser adaptados à realidade atual. 

 

Comunicação 

científica. 

Informação 

científica. 

Ciência aberta. 

Modelo 

conceitual. 

Ciência 

Aberta 

(Modelo 

conceitual de 

informação 

científica 

pautado pela 

Ciência 

Aberta) 

 

Propõe um modelo conceitual 

de comunicação científica sob 

o espectro dos conceitos 

relativos à Ciência Aberta; 
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Da extroversão dos 

acervos aos novos 

potenciais de análise da 

informação em processos 

de abertura de dados: em 

foco a documentação do 

acervo museológico do 

Museu do Índio/FUNAI 

O presente artigo tem por objetivo apresentar a 

investigação efetuada a partir de objetos digitais, 

mais propriamente coleções digitais, procurando 

conceituar como compreende ciência aberta no 

contexto da pesquisa sobre os acervos 

museológicos de uma importante instituição, 

como o Museu do Índio. Utilizando-se de 

particularidades da ferramenta Tainacan aplicada 

pelo Museu do Índio para a disponibilização de 

seu acervo, de forma a efetuar a coleta de dados 

que tem grande representatividade no que diz 

respeito a um acervo museológico, a partir dessa  

coleta, foi possível representar os dados a partir 

do uso de métodos correlatos a análise de redes 

sociais (ARS), o que possibilita uma análise 

visual das informações obtidas e uma boa 

representatividade das correlações percebidas 

entre os diferentes aspectos do acervo. 

 

Museu do Índio. 

Ciência Aberta. 

Tainacan. 

Análise de Redes 

Sociais. 

Ciência 

Aberta 

(Em relação à 

acervos 

museológicos) 

Apresenta a investigação 

efetuada a partir de objetos 

digitais, mais propriamente 

coleções digitais, procurando 

conceituar como compreende 

ciência aberta no contexto da 

pesquisa sobre os acervos 

museológicos de uma 

importante instituição, como o 

Museu do Índio; 

Percepção do 

pesquisador português 

em neurociências quanto 

ao compartilhamento de 

Compartilhar dados de pesquisa é primordial para 

fornecer acesso a esses dados. Portanto, é 

essencial conhecer a percepção do pesquisador 

sobre o compartilhamento de seus dados de 

Dado de Pesquisa 

Aberto. 

Compartilhament

o de Dado de 

Dados de 

pesquisa 

abertos 

Pesquisa on-line com 

pesquisadores portugueses de 

neurociências visando verificar 

a percepção do pesquisador 
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dados de pesquisa em 

repositórios 

pesquisa, a fim de verificar as barreiras existentes 

e os estímulos que podem ser desenvolvidos para 

suportar a sua partilha. Para isso, uma pesquisa 

on-line foi realizada com 46 pesquisadores 

portugueses de neurociências. Verificou-se que a  

maioria dos entrevistados (78,3%) nunca 

compartilhou dados de pesquisa em repositórios. 

Os motivos da retenção de dados foram: 1) perder 

oportunidades de publicação (44,4%), 2) abusar 

ou interpretar dados (41,7%), 3) ignorar 

repositórios para compartilhar, (6%) e 4) falta de 

conhecimento sobre o possibilidade de abertura 

desses dados devido a informações confidenciais 

(30,6%). 

Pesquisa. Ciência 

Aberta. 

(Compartilham

ento de dados 

de pesquisa) 

sobre o compartilhamento de 

seus dados de pesquisa. 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 


