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RESUMO 
 

 

Relata resultados de pesquisa cujo objetivo foi propor diretrizes de gestão de RI a partir do 

mapeamento de hábitos de comunicação e acesso à informação de pesquisadores de diferentes 

áreas. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem mista. Adotou como estratégia a 

triangulação concomitante para a coleta e análise dos dados quantitativos e qualitativos. O 

universo é constituído por pesquisadores da UnB e a amostra, definida com base em critérios 

específicos. Os dados quantitativos sobre hábitos de comunicação foram coletados a partir da 

Plataforma Lattes e Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq por meio de lista de 

verificação. A coleta de dados qualitativos ocorreu por meio de entrevistas com pesquisadores 

das diferentes áreas estudadas. Os dados quantitativos foram analisados estatisticamente e 

qualitativos serão submetidos à análise temática. Os resultados apontaram peculiaridades 

entre as áreas do conhecimento ao que se refere aos hábitos de comunicação e de acesso à 

informação de seus pesquisadores. Tais diferenças serviram de input para a proposta de um 

conjunto de recomendações para a gestão de repositórios institucionais de acesso aberto à 

informação científica.  
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ABSTRACT 
 

 

Reports the results of a research whose objective was to propose the management guidelines 

from the RI mapping habits of communication and access to information for researchers from 

different areas. It is a descriptive research with a mixed approach. The strategy adopted was a 

concomitant triangulation to the collection and analysis of quantitative and qualitative data. 

The universe was made up of UnB’s researchers and the sample was defined based on 

specifics criteria. The quantitative data collection about the communication habits were 

collected from the Lattes Platform and Directory of Research Groups through the checklist. 

The qualitative data collection was made through interviews with researchers from different 

studied areas. Quantitative data were statistically analyzed and will be submitted to qualitative 

thematic analysis. The results indicated each peculiarities of the knowledge areas with regard 

to habits of communication and information access of its researchers. Such differences have 

served as input for the proposal set of recommendations for the management of institutional 

repositories of open access to scientific information. 

 

KEY-WORDS 

Scientific Information, Scientific Communication; Disciplinary Differences, Patterns of 

Scientific Communication, Open Access, Access to Information, Dissemination of Scientific 

Information, Management of Scientific Information. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Saber sobre como ocorre o fluxo quais são os padrões da disseminação do 

conhecimento em diferentes áreas do conhecimento é uma atividade fundamental para os 

gestores da informação para que assim, possam disponibilizar as informações mais relevantes 

para cada área de uma forma mais eficaz. Atualmente os repositórios digitais se caracterizam 

como um excelente instrumento para se viabilizar produzido por diversos pesquisadores, de 

forma que tal conhecimento possa ser acessado em um âmbito Global. 

Os repositórios digitais se destacam pela sua capacidade de lidar com um amplo 

aspecto de informações, tanto na disseminação quanto na recuperação de trabalhos científicos. 

Surgiram em resposta às dificuldades que os pesquisadores tinham de recolher e disseminar o 

conhecimento científico em função dos altos preços cobrados pelas editoras de revistas 

científicas. 

Os repositórios são construídos de uma forma que respeita as diferenças disciplinares 

existentes em cada área do conhecimento, sendo que já foi provado através de pesquisas feitas 

por Meadows (1999), Muller (2005), Antelman (2004) e outros que cada disciplina se 

comporta de uma maneira diferente das demais em relação ao modo pelo qual elas buscam e 

disseminam o conhecimento científico. 

Nesse sentido, o problema da pesquisa aqui relatada pode ser formulado a partir da 

seguinte questão: tendo em vista as diferenças disciplinares nas atividades de acesso e 

comunicação da informação científica entre áreas do conhecimento, como tais diferenças 

podem subsidiar a gestão de repositórios institucionais? 

A partir da questão formulada, o presente trabalho buscou investigar os hábitos de 

comunicação científica das disciplinas: Educação, Comunicação, Química, Física, Medicina e 

Enfermagem através do mapeamento dos seus hábitos que envolvem a elaboração e 

disseminação de suas pesquisas científicas para suas respectivas áreas de atuação. 

 
 

1.1 Objetivos 
 

 

Geral: Propor diretrizes de gestão de RI a partir do mapeamento de hábitos de 

comunicação e acesso à informação de pesquisadores de diferentes áreas. 
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Específicos: 

• Identificar necessidades de acesso à informação de pesquisadores; 

• identificar necessidades de disseminação da informação de pesquisadores e 

• identificar o modo como pesquisadores comunicam os resultados das pesquisas 

que realizam. 

 

 

1.2 Justificativa 
 
As funções de um repositório institucional –RI – estão ligadas à compreensão das 

atividades de comunicação científica dos pesquisadores cujas pesquisas alimentarão os 

repositórios, de como eles interagem com os canais de informação e, sobretudo de entender 

quais são as suas preferências informacionais e do por quê. O objetivo geral da pesquisa 

realizada foi propor diretrizes de gestão de RI’s, a partir do mapeamento de hábitos de 

comunicação e acesso à informação de pesquisadores de diferentes áreas. Como gestores de 

RI’s os bibliotecários têm que ficar atentos as variações desse comportamento informacional 

para poder prestar os seus usuários as melhores condições para desenvolverem suas pesquisas 

científicas e garantirem a total consolidação dos RI’s como ferramenta de disseminação do 

conhecimento nas comunidades acadêmicas. 

Os resultados desse trabalho de conclusão de curso se aplicam diretamente para o 

Repositório Institucional da Universidade de Brasília já que o universo selecionado para dar 

fundamento à pesquisa é composto dos professores de pós-graduação ligados a universidade. 

Porém, apesar de este estudo se voltar para o RIUnB, todas as instituições que mantém 

ou pretendem criar um repositório devem ficar atentas aos pontos levantados na 

fundamentação teoria e na análise dos dados coletados pela pesquisa. 

O trabalho investigou o comportamento comunicativo de seis disciplinas e assim pode 

propor diretrizes para que os repositórios possam funcionar em sua plenitude. 
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2. A COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA COMO PARTE ESSENCIAL DO C ICLO 
INFORMACIONAL 
 

 

A informação é considerada um grande poder da humanidade pela peculiaridade do 

seu poder de transformação e desenvolvimento, Araújo e Freire (1996, p. 49) refletem que “se 

a informação é tudo aquilo que transforma as estruturas, então... a informação é a mais 

poderosa força de transformação do homem.” Kuramoto (2006, p. 91) concorda com a visão 

ao afirmar que “a informação é o insumo básico para o desenvolvimento da sociedade. 

Tendo em vista esse raciocínio, Houghton (2003) afirma que a capacidade de uma 

nação em inovar, criar e disseminar informações acadêmicas e científicas é fundamentalmente 

determinante para sua prosperidade nacional. 

Através dessa afirmação, pode-se considerar a informação como insumo básico para a 

prosperidade, bem como para o desenvolvimento de uma nação. 

Paralelamente ao raciocínio de Houghton (2003) acima citado, Kuramoto (2008, p. 

865) considera que “o progresso científico e tecnológico é altamente dependente da 

informação científica. Trata-se de um processo que gera novas informações, que por sua vez o 

realimentam”. Sendo assim, a investigação de processos de comunicação científica é 

fundamental, uma vez que tanto a construção, quanto o compartilhamento e uso do 

conhecimento científico, estão diretamente ligados à eficácia do processo de comunicação dos 

resultados obtidos através das pesquisas realizadas. 

O termo “comunicação” foi conceituado por vários estudiosos de formas diferentes, 

pois o processo de comunicação é objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento. No 

que tange ao campo da Ciência da Informação, “comunicação” é definida como “a 

transferência de significados por meio da transmissão de sinais” (CUNHA; CALVALCANTI, 

2008, p.97). A expressão “comunicação científica”, por sua vez, é definida pelos mesmos 

autores como sendo o processo específico de transferência de informação no campo científico. 

Tal entendimento é muito similar ao conceito de comunicação científica de Amaral (1997), 

que a definiu como o intercâmbio de informações e idéias entre cientistas. Thorin (2006, p. 

221) observa que: 

 

Ao analisar atentamente o termo comunicação científica, tem-se um 
significado um pouco mais amplo do que a publicação, ele também inclui os 
processos pelos quais os estudiosos se comunicam uns com os outros como 
eles criam novos conhecimentos e pelo qual eles mensuram o seu valor com 
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os colegas antes de tornar um artigo formal disponível para a comunidade. 
(THORIN 2006, p. 22, tradução nossa) 

 
É interessante notar dois aspectos fundamentais que a autora chama a atenção em 

definição. O primeiro é o argumento de que a comunicação científica é mais do que as 

atividades de publicação científica, pois, o termo também abarca os processos pelos quais os 

cientistas se comunicam uns com os outros a fim de tornarem públicos os resultados de seus 

trabalhos. 

O segundo é que o termo também age como uma ferramenta interessante para a 

seleção de temas para novos trabalhos científicos que serão explorados pela comunidade 

científica no futuro fazendo com que o progresso científico aconteça em um ciclo onde uma 

informação que já foi produzida e publicada aja como um elemento construtor de uma nova. 

No mesmo sentido da argumentação de Thorin (2006), Ziman (apud MULLER; 

PASSOS, 2OOO, p. 14), elucida que a ciência não pode se limitar a um conhecimento 

publicado visto que qualquer pessoa com meios financeiros adequados pode publicar a sua 

idéia e distribuí-las para que outras pessoas a leiam. Ziman (apud MULLER; PASSOS, 

2OOO, p. 14) destaca a importância da avaliação das idéias propostas por um pesquisador 

pela comunidade científica, que analisará o conhecimento de uma forma imparcial e crítica e 

que através de testes para que, só assim ele possa se tornar universalmente aceito. 

Le Coadic (2004), por sua vez, vê a comunicação científica como um elemento que 

constitui o ciclo da informação e que envolve e se relaciona com outros dois elementos: a 

construção e o uso da informação. Para o autor, esses elementos se alimentam reciprocamente 

contribuindo para o progresso da ciência e da tecnologia (figura 1). 

Na mesma perspectiva, Garvey (apud MIRANDA; PEREIRA, 1996) define a 

comunicação científica de uma forma semelhante à de Le Coadic, destacando, também, a 

importância da comunicação para o fluxo da informação. Ele a define como "o conjunto de 

atividades associadas à produção, disseminação e uso da informação, desde o momento em 

que o cientista concebe uma idéia para pesquisar, até que a informação acerca dos resultados 

seja aceita como constituinte do conhecimento científico".  

 



 

O modelo proposto por Le Coadic (2004) ressalta três elementos fundamentais para a 

construção do conhecimento, porém para esse estudo

destaca no processo, pois se considera que sua ausência ou a obstrução através de políticas 

restritivas do uso do conhecimento inviabilizaria o uso da informação já produzida, tornando

a inútil. Enquanto a sua livre dispon

seu fluxo na comunidade científica.

Ziman (1968, apud Mueller e Passos, 2000, p. 14) afirma que a comunicação 

desempenha um importante papel para a pesquisa científica já que através dela, se pode 

reconhecer o que é tido como “verdade” pela comunidade científica. Essa fala se encaixa 

perfeitamente ao se analisar a figura 1 proposta por Le Coadic (2004) ao se ter como foco 

central a comunicação da informação já produzida

científica quando realizada de uma forma mais acessível pela comunidade viabiliza a 

avaliação, a refutação e a correção da informação pela comunidade, desencadeando assim, o 

seu desenvolvimento. 

Mueller e Passos (2000, p. 14) declaram que “O 

científica na produção do conhecimento científico e na obtenção do consenso que o avaliza se 

torna claro nesse processo”.

uma forma mais acessível, viabiliza a avaliaç

desencadeando assim, o desenvolvimento da ciência

Construção

Figura 1: O ciclo da informação 
Fonte: Le Coadic (2004, p.10) 

 

O modelo proposto por Le Coadic (2004) ressalta três elementos fundamentais para a 

construção do conhecimento, porém para esse estudo, a importância da comunicação se 

destaca no processo, pois se considera que sua ausência ou a obstrução através de políticas 

restritivas do uso do conhecimento inviabilizaria o uso da informação já produzida, tornando

a inútil. Enquanto a sua livre disponibilização em repositórios ou bases de dados facilitaria o 

seu fluxo na comunidade científica. 

Ziman (1968, apud Mueller e Passos, 2000, p. 14) afirma que a comunicação 

desempenha um importante papel para a pesquisa científica já que através dela, se pode 

reconhecer o que é tido como “verdade” pela comunidade científica. Essa fala se encaixa 

perfeitamente ao se analisar a figura 1 proposta por Le Coadic (2004) ao se ter como foco 

central a comunicação da informação já produzida, pois assim, percebe-

científica quando realizada de uma forma mais acessível pela comunidade viabiliza a 

avaliação, a refutação e a correção da informação pela comunidade, desencadeando assim, o 

Mueller e Passos (2000, p. 14) declaram que “O papel central da comunicação 

científica na produção do conhecimento científico e na obtenção do consenso que o avaliza se 

torna claro nesse processo”. Percebe-se que a comunicação científica quando realizada de 

uma forma mais acessível, viabiliza a avaliação do conhecimento pela comunidade, 

desencadeando assim, o desenvolvimento da ciência. 

Comunicação

UsoConstrução
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O modelo proposto por Le Coadic (2004) ressalta três elementos fundamentais para a 

, a importância da comunicação se 

destaca no processo, pois se considera que sua ausência ou a obstrução através de políticas 

restritivas do uso do conhecimento inviabilizaria o uso da informação já produzida, tornando-

ibilização em repositórios ou bases de dados facilitaria o 

Ziman (1968, apud Mueller e Passos, 2000, p. 14) afirma que a comunicação 

desempenha um importante papel para a pesquisa científica já que através dela, se pode 

reconhecer o que é tido como “verdade” pela comunidade científica. Essa fala se encaixa 

perfeitamente ao se analisar a figura 1 proposta por Le Coadic (2004) ao se ter como foco 

- se que a comunicação 

científica quando realizada de uma forma mais acessível pela comunidade viabiliza a 

avaliação, a refutação e a correção da informação pela comunidade, desencadeando assim, o 

papel central da comunicação 

científica na produção do conhecimento científico e na obtenção do consenso que o avaliza se 

se que a comunicação científica quando realizada de 

ão do conhecimento pela comunidade, 
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O raciocínio se torna mais evidente com a soma das palavras de Targino (1998, p. 22) 

que considera que o elemento básico da ciência é a comunicação científica e a informação 

seria a essência da comunicação científica. Sendo assim, no processo de desenvolvimento 

científico seria impossível desassociar esses três elementos, a autora ainda afirma que: 

 
a comunicação científica que propicia a soma dos esforços individuais dos 
membros da comunidade científica, através da troca de informações 
configurando um ciclo inesgotável de recepção e transmissão de dados. É a 
ciência comunicada no seu próprio âmbito, ou seja, é a ciência filtrada 
dentro de sua própria estrutura. (1998, p. 22). 
 

A compreensão feita através das palavras da autora indica que a comunicação 

científica atua igualmente como um filtro dentro da própria ciência evidenciando o 

conhecimento que fora produzido com alguma relevância para a comunidade científica 

especializada. 

Notando a importância do processo de comunicação científica na atualidade faz-se 

necessário estabelecer um panorama histórico que ressalte a evolução da comunicação 

científica até a atualidade onde, onde a comunicação da informação tornou-se um elemento 

indissociável do progresso científico. 

 

 

2.1 O panorama histórico da Comunicação Científica 
 

 

A comunicação, sendo ela científica ou não, faz parte da alma humana, assim como a 

curiosidade e o desejo de conhecimento por isso que é difícil traçar o ponto inicial da prática 

da comunicação científica. 

Não podendo afirmar ao certo quando as práticas da comunicação científica 

começaram, Meadows (1998, p. 3) destaca o importante papel que os gregos antigos tiveram 

para o processo de transmissão do conhecimento através das suas discussões filosóficas nas 

academias onde tinham seus debates transcritos em escritos manuais, que eram distribuídos 

para os estudiosos com muita dificuldade em razão do grande tempo gastado para a 

transcrição. 

A distribuição desse tipo de informação ocorria de uma forma muito lenta, pois a 

transcrição manual consumia muito tempo. O processo de comunicação científica só passou a 
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ocorrer de uma forma mais rápida a partir da invenção da imprensa de tipos móveis por 

Gutenberg. 

Meadows (1998, p. 3) reforça a idéia que a imprensa de Gutenberg configurou outro 

marco evidente na história da comunicação, pois a partir dela a produção de livros foi 

acelerada de forma estupenda em mais de 420 vezes em um pequeno espaço de tempo. O 

autor ainda ressalva que mesmo que os livros produzidos naquele instante nada tivessem a ver 

com a ciência não se pode desmerecer o seu marco, já que a importância dos livros impressos 

para a transmissão dos resultados das pesquisas científicas está no fato de que o livro 

impresso possibilitou que os resultados das pesquisas circulassem nas comunidades científicas 

de uma forma muito mais rápida e eficiente do que comparada, por exemplo, ao tempo dos 

gregos antigos. 

A imprensa de Gutenberg, apesar de ser um marco na história da comunicação 

científica, também fez desencadear alguns problemas que até os dias atuais não se encontram 

totalmente resolvidos. São eles os problemas relativos aos direitos autorais dos autores. 

Derivada da invenção de Gutenberg, o periódico científico também contribuiu 

diretamente para o progresso da comunicação.  Meadows (2004) e Stumpf (1996) e Miranda e 

Pereira (1996) concordam que a revista científica surgiu na metade do século XVII, em 

substituição as cartas que os cientistas trocavam com o objetivo de se interarem sobre os 

avanços científicos que estavam ocorrendo no mundo na época, assim como para poder testar 

as hipóteses de seus colegas de ciência.  

Analisando o papel das cartas para a comunicação científica Stumpf (1996) afirma 

que: 

 

As cartas eram enviadas pelos homens de ciência a seus amigos para relatar 
suas descobertas mais recentes e circulavam entre pequenos grupos de 
interessados que as examinavam e discutiam criticamente. Sua divulgação 
era então direcionada, uma vez que seus autores quase nunca as enviavam 
para aqueles que podiam refutar suas teorias ou rejeitar seus experimentos. 
(STUMPF, 1996, p. 1). 
 

Stumpf (1996) explica que as revistas científicas inicialmente não surgiram como um 

substituto para as publicações feitas em livros, elas eram consideradas como publicações 

provisórias para o conhecimento. Em função disso, os pesquisadores apresentaram uma 

resistência em ver o artigo de periódico como uma publicação oficial para o conhecimento 

científico. 
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Dentre os motivos que dificultaram o avanço do periódico científico como canal de 

comunicação científica, Meadows (1999) cita alguns deles: 

 
O desenvolvimento da revista científica impressa dependeu da solução de 
uma série de problemas: a necessidade de fornecer as informações em 
formato padronizado, manter mecanismos de controle de qualidade e definir 
prioridades, distribuir grande número de exemplares em âmbito 
internacional, e assim por diante. (MEADOWS, 1999, p. 36). 
 

Possivelmente, em razão da solução dos problemas citados por Meadows (1999) o 

periódico científico, segundo Miranda e Pereira (1996) só se consolidou como veículo de 

comunicação há um século. Porém a solução desses problemas foi fundamental para a difusão 

do periódico como canal eficiente na divulgação do conhecimento científico produzido. 

Mueller e Passos (2000, p. 19) reforçam um dos papeis positivos dos periódicos 

julgando que eles são um veículo formal de grande excelência como fonte de pesquisa por 

conterem informações “autorizadas” que podem ser citadas em outros trabalhos científicos. 

Stumpf (1996, p. 2) ainda cita mais dois motivos que fizeram com que a publicação 

em periódicos se sobressaísse sobre as publicações feitas em livros:  

 

O declínio do livro como meio mais importante e completo para a 
publicação da pesquisa original foi devido a dois tipos de pressão que 
começaram a ocorrer na comunidade de pesquisadores: o reclamo pela 
prioridade das descobertas e o custo de sua produção. 
 

Por se adaptar bem as necessidades dos pesquisadores, os periódicos científicos 

concretizaram como um relevante meio de comunicação científica. Miranda e Pereira (1996, 

p. 376) e Kuramoto (2008, p. 863) enumeram algumas características que fizeram com que os 

periódicos se destacassem como um elemento fixo de qualidade científica: 

• Cumprir papéis que variam desde a promoção dos pesquisadores na 

comunidade científica até a legitimação da descoberta científica e 

• valida e identifica o verdadeiro capital científico de referência, sobre a qual se 

apóiam as pesquisas subseqüentes. 

Devido às vantagens que os periódicos científicos contêm para a construção da 

informação na maior parte das áreas do conhecimento, ao longo do tempo, as bibliotecas 

acadêmicas passaram a tê-los como uma relevante parcela de seu acervo bibliográfico. Ou 

seja, de modo a atender as necessidades de informação dos pesquisadores as bibliotecas 

passaram a adquirir, organizar e dar acesso a periódicos científicos de modo a contribuir para 

que pesquisadores criassem mais conhecimentos. 
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Porém, como afirmam Café et al. (2003, p. 2) as publicações feitas em artigos de 

periódicos também possuem certas desvantagens, entre elas: a limitação do conhecimento 

científico produzido a um número restrito de especialistas que pode arcar com os custos de 

acesso e o fato que esse método não possui mecanismos que possam realizar um diálogo entre 

os pesquisadores e seu público. 

Um aspecto problemático que surge em decorrência de uma das desvantagens citadas 

por Café et al. (2003), a limitação do conhecimento produzido à algumas áreas, é analisada 

por Kuramoto (2006). 

O autor argumenta que, como fonte de informação, os periódicos científicos geram um 

custo muito alto para as bibliotecas devido ao custo de manutenção de suas das assinaturas. 

Ele cita as informações fornecidas por André (2005) para exemplificar o grande aumento no 

preço de um periódico da área de medicina: 

 

[...] no período de 1990 a 2000, os preços das publicações da Blackwell na 
área de medicina aumentaram em 184%, enquanto o custo de vida na França 
tivera um aumento de 33%. Esse autor diz mais ainda: entre 1980 e 2000, os 
preços das revistas não francesas, na área de medicina, tiveram um 
crescimento na ordem de 581% (KURAMOTO, 2006, p. 92). 
 

O exemplo acima ilustra apenas o caso de um periódico na área de Medicina, porém, 

levando o aspecto do aumento elevado nos custos dos periódicos ao foco da análise, percebe-

se que o mesmo se alastra por todas as áreas do conhecimento. Sendo assim, a argumentação 

de Johnson (2002) se torna essencial quando ele afirma que: “O atual sistema de comunicação 

científica limita, ao invés de expandir, a abrangência dos leitores e disponibilidade de da 

maioria da pesquisa acadêmica (embora também obscurecendo suas origens institucionais”. 

Ao abordar a limitação de acesso ao conhecimento científico, Sarmento et al. (2005, p. 

2) observam que os altos preços dos periódicos fazem com que a divisão entre países ricos e 

pobres seja acentuada pois os países ricos possuem mais recursos para investir no acesso ao 

conhecimento que os países pobres, sendo assim o impacto econômico se uniria ao científico 

diminuindo as possibilidades que os países pobres têm de alcançarem uma estabilidade. 

Buscando apoio nas novas tecnologias, o periódico científico no formato impresso se 

desenvolveu tornando-se eletrônico de modo a oferecer uma gama maior nas possibilidades 

de acesso e difusão de seus conhecimentos publicados. Briquet de Lemos (2005) observa que: 

 
Antes do advento do cederrom foram buscadas alternativas para o periódico 
impresso em papel: por exemplo, microfichas produzidas como saída de 
computador ou mesmo feitas com o emprego da técnica micrográfica 
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tradicional, e revistas em disquetes. São hoje exemplares que pertencem à 
história. 
 

Segundo Meadows (1999) a passagem do periódico no formato impresso para o 

eletrônico não representou um empecilho para os editores das revistas, pois os artigos já 

costumavam ser entregues para a publicação em formato digital e somente se convertia para 

papel nas gráficas. 

Meadows (1999, p. 151) faz uma importante observação sobre as diferenças existentes 

entre os trabalhos em formato eletrônico e impresso: 

 

Assim como os veículos de comunicação de massa possuem características 
diferentes, também a comunicação eletrônica e a impressa podem produzir 
percepções distintas. A diferença importante está na flexibilidade do 
processo eletrônico. Por conseguinte, definições e hábitos de trabalho que se 
desenvolveram no ambiente da palavra impressa talvez não se apliquem a 
um outro ambiente dominado pela comunicação eletrônica. 

 
Crespo e Caregnato (2004) afirmam que “comunidades acadêmicas de diversas áreas 

do conhecimento apropriam-se da tecnologia para adicionar à qualidade e confiabilidade do 

periódico científico tradicional as facilidades trazidas pelos novos recursos”, sendo assim, a 

junção das falas dos autores acima citamos mostra que apesar do o periódico científico 

eletrônico possuir características que o tornam uma alternativa atrativa para fugir da 

publicação impressa, ele não representa uma substituição definitiva para o do formato 

impresso, já que também conta com as suas características singulares. 

Quanto à aceitação dos periódicos eletrônico, Crespo e Caregnato (2004) mostram os 

resultados de uma pesquisa já realizada sobre o assunto: 

 

Quanto à aceitação e conseqüente adoção deste recurso, estudos sobre 
o uso dos periódicos eletrônicos têm demonstrado que a utilização que 
foi inicialmente restrita, apresentou um grande aumento na segunda 
metade dos anos 90 e continua a crescer. Segundo Tenopir e King 
(2001), em média, 50% a 90% dos cientistas de uma determinada área 
usam o periódico eletrônico em seus trabalhos. 

 

Falando sobre os periódicos eletrônicos, é importante mencionar que a adoção desses 

pela comunidade científica não representou uma solução para a questão dos altos custos da 

manutenção das coleções. Kuramoto (2008) reflete que é em função das barreiras impostas 

pelos preços abusivos impostos por certos periódicos para acesso a informação aliado ao 

progresso tecnológico da comunicação científica que surgiu um novo paradigma que visava 
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facilitar o acesso à informação para os acadêmicos: o movimento em favor do Acesso Aberto 

a informação. 

O capitulo seguinte visa abordar mais aprofundadamente o movimento em favor do 
Acesso Aberto a informação. 
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3. O PANORAMA HISTÓRICO DO ACESSO ABERTO 
 
 

Para se compreender como surgiu o movimento de acesso aberto a informação, 

primeiro é necessário estabelecer um panorama histórico, que fez com que esse movimento se 

tornasse tão importante para o fluxo da comunicação científica mundial. 

Como abordado no capítulo anterior, fluxo da informação científica no o ciclo de 

produção do conhecimento estava cada vez mais sendo obstruída pelos preços elevados dos 

periódicos científicos. Em decorrência disso, as bibliotecas e centros de informação passaram 

a ter dificuldades em manter a assinatura dos periódicos científicos. Kuramoto (2006, p. 92) 

reflete que uma das conseqüências de que o aumento no custo dos periódicos causou foi 

referente à disponibilização dos conteúdos de tais publicações pelas bibliotecas:  

 

Em conseqüência, as bibliotecas de todo o mundo, assim como os próprios 
pesquisadores, vêm encontrando dificuldades na manutenção de suas 
coleções de periódicos científicos, e os pesquisadores, conseqüentemente, 
têm menos acesso a esse insumo para o desenvolvimento de suas pesquisas. 

 

Cientistas, como Kuramoto (2006 e 2008) e Santos Junior (2010) traçam como fator 

desencadeante para o elevado custo para acessar a informação científica a categorização dos 

periódicos científicos pelo pesquisador norte americano Eugene Garfield.  

Santos Junior (2010, p. 22) e Kuramoto (2008) estudam o surgimento da classificação 

de Eugene Garfield e concluem que essa classificação derivou da percepção do cientista 

acerca do elevado número de periódicos que estavam surgindo na época após a chamada 

“explosão da informação” e, principalmente, da quantidade de citações que cada periódico 

recebia dos pesquisadores, uns muito mais do que outros. 

Kuramoto (2008) explica que este índice baseado no fator de impacto das revistas 

recebeu o nome de Science Citation Index – SCI – em português Índice de Citação Científica. 

Santos Junior (2010, p. 22) afirma que esta classificação elaborada por Eugene Garfield foi 

elaborada através do cálculo feito com base no número de citações bibliográficas feitas em 

determinadas revistas selecionadas segundo o seu grau de impacto na comunidade, ou seja, na 

quantidade de citações que os pesquisadores faziam dos artigos publicados por essas revistas 

quando escreviam novos artigos. 

Kuramoto (2006) reflete que através desse índice foi montada uma base de dados com 

as revistas que foram consideradas de maior impacto científico, o que provocou um marco na 
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história da comunicação científica por atuar como um divisor de águas entre os periódicos 

científicos. 

Aqueles periódicos que possuíam uma boa colocação nos parâmetros estabelecidos 

pela base eram considerados mais influentes, e logo preferidos pela comunidade para embasar 

os resultados de novas pesquisas, bem como eram também preferidos para a publicação dos 

resultados de novos conhecimentos gerados. 

Kuramoto (2006) explica que a tendência da maioria dos pesquisadores em quererem 

que suas pesquisas sejam publicadas nos periódicos indexados pela SCI é entendida pelo fato 

de que os pesquisadores que publicam nesses periódicos possuem maiores chances de serem 

contemplados pelas agências de fomento na concessão de auxílio a suas produções científicas. 

Kuramoto (2008) também afirma que todo artigo publicado em uma revista com forte fator de 

impacto acaba por contribuir para transformar o seu autor em autoridade em sua área. 

Boeres (2004, p. 9) explica porque é comum que as bibliotecas busquem adquirir os 

títulos que possuem uma analise que referencie o seu conteúdo com excelência. A autora 

afirma que “no meio acadêmico, a biblioteca universitária é um importante instrumento no 

acesso e recuperação de informação para alunos, pesquisadores e o público em geral”, sendo 

assim, é dever dos administradores das bibliotecas incorporarem aos seus acervos itens que 

possuam grande relevância científica para os pesquisadores. 

Kuramoto (2006, p. 92) vê uma relação existente entre o surgimento da SCI com o 

aumento da procura dos periódicos avaliados pela base como tendo um bom desempenho, 

além dessa relação o autor transporta essa esta equação para o ambiente acadêmico, recaindo 

também sobre as bibliotecas a influencia para a escolha desses títulos já que o autor afirma 

que as bibliotecas e centros de informação passaram a dar preferência para alguns títulos em 

detrimento de outros. 

Santos Junior (2010, p. 23) raciocina sobre a relação estabelecida por Kuramoto 

(2006) e conclui que a grande procura pelos títulos indexados pelos centros de informação fez 

com que o preço dos mesmos periódicos científicos aumentasse:  

 
Neste momento entra em cena um ator fundamental no processo de 
comunicação científica que, através de suas atitudes, provocou alterações 
drásticas nesse fluxo de comunicação da informação unilateral (pesquisador 
_ periódico _ pesquisador) tão rígido dentro da Ciência: o Editor científico 
(Publisher). Percebendo que houve uma verdadeira corrida por parte das 
bibliotecas pelas assinaturas dos periódicos melhores posicionados na 
classificação das revistas segundo seu fator de impacto, os editores 
científicos aumentaram exacerbada e gradativamente o valor das assinaturas 
das revistas. 
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 Através da análise feita por Santos Junior no fragmento anterior, notamos que a 

preferência dos centros de informação pelos títulos indexados pela SCI desencadeou uma 

crise na circulação do conhecimento científico já que esta preferência fez com que o preço das 

assinaturas aumentasse o custeio da manutenção das assinaturas. 

Mueller (2006) comenta que em função do custo, as bibliotecas não puderam 

continuar assinando os periódicos mais citados. 

Além deste problema a autora cita o fato que a preferência para esses periódicos não se 

deu apenas em um nível de compra e leitura, mas também no nível de submissão de artigos 

para publicação. Em decorrência disso, os pesquisadores oriundos dos países centrais 

começaram a enfrentar dificuldades para publicar seus artigos títulos principais de suas áreas 

ou ter sua produção e conhecida internacionalmente. 

Em relação à preferência dos autores pela publicação feita em periódico indexados 

pela SCI, Kuramoto (2006, p. 92) e Costa (2006, p. 40) refletem sobre uma relevante 

observação a respeito dos financiamentos que alimentam muitas das pesquisas publicadas 

nesses periódicos. Os autores afirmam que algumas dessas pesquisas foram desenvolvidas 

contado com recursos públicos para, sendo que posteriormente a aceitação e publicação, 

novamente os cofres públicos têm que alocar verbas para que os demais pesquisadores 

possam ter acesso ao que já foi produzido graças ao financiamento público. Nessa 

perspectiva, Kuramoto (2006) ressalta que: 

 

Do ponto de vista ético, os resultados dessas pesquisas deveriam ser de livre 
acesso. Não é isso, entretanto, o que acontece no sistema de comunicação 
científica tradicional. O pesquisador ou qualquer outro cidadão, para ter 
acesso àquilo que foi produzido com o apoio do Estado, precisará pagar pela 
assinatura de uma publicação científica. (KURAMOTO, 2006, p. 92) 

 

Em razão das dificuldades geradas pelos altos custos das revistas científicas aliado a 

constante insatisfação da comunidade científica com a lógica do sistema de publicações das 

revistas que, segundo Mueller (2006, p. 32) chegaram a cobrar dos próprios autores taxas para 

a publicação de seu trabalho, sem, no entanto oferecer lhes nenhum lucro resultante da venda 

dos periódicos, surgiu a idéia da promoção do acesso aberto ao conhecimento. 

Os objetivos do Acesso Aberto à informação científica tinham como principais focos 

as soluções dos problemas relacionados ao acesso pago ao conhecimento, pois havia a 

necessidade de derrubar as barreiras comerciais impostas pelos editores à circulação da 

informação científica, e, perante a grande demanda de acesso à informação científica, 
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surgindo assim, o Movimento de Acesso Aberto ou Livre, em inglês Open Access, a 

informação. 

 

3.1 Iniciativas Internacionais para a promoção do Acesso Aberto a informação 
 

 

Costa (2006, p. 40) afirma que uma das primeiras iniciativas que visavam promover o 

livre acesso à informação surgiu em Los Alamos nos EUA na década de 90 quando o 

laboratório desenvolveu experimentalmente um repositório digital, o ArXiv. Kuramoto (2006, 

p. 93) confirma a afirmação dada por Costa (2006) e acrescenta que: 

 

Esse repositório foi criado experimentalmente ante as dificuldades 
encontradas no sistema de comunicação científica, principalmente, com 
relação ao acesso à informação científica, uma vez que os custos de 
assinatura dos periódicos científicos cresceram de forma exorbitante e, em 
conseqüência, tinham dificuldades em ter acesso a essas publicações. Além 
disso, o sistema de comunicação científica nem sempre respondia à 
publicação dos resultados de pesquisa no tempo em que os pesquisadores 
desejavam, havendo normalmente certo retardamento. (KURAMOTO, 2006, 
p. 93) 

 
A afirmação feita por Kuramoto (2006) também se torna importante para a discussão 

do tema Acesso Aberto por possivelmente ilustrar os fatores que fizeram com que os 

pesquisadores se sentissem motivados a enviar as cópias de seus trabalhos para serem 

depositados no ArXiv, visto que em razão da grande demanda de artigos para serem 

analisados e publicados fazia com que o processo de publicação se tornasse muito demorado. 

Santos Junior (2010, p 27) afirma que os documentos depositados no ArXiv não 

possuíam a avaliação dos pares. A afirmação feita pelo autor pode ser justificada pelas 

palavras de Mueller (2006, p. 31) que explica que: 

 

Na maioria dos casos tais trabalhos não haviam sido avaliados, mas o 
sistema verificava alguns pontos para garantir uma qualidade mínima (por 
exemplo, filiação do autor). Os autores enviavam seus preprints para Los 
Alamos, ao mesmo tempo que os submetiam às editoras.(MUELLER, 2006, 
p.31). 

 
Muller (2006, p. 31) afirma que o ArXiv permitia que pesquisadores de todas as partes 

do mundo enviassem seus trabalhos, que poderiam ser acessados por pesquisadores de todas 

as partes do mundo. No entanto Kuramoto (2006) afirma que ArXiv não possuía uma equipe 
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para fazer a avaliação do conteúdo dos trabalhos depositados, como é comum nas periódicos 

tradicionais. O autor explica melhor o funcionamento do ArXiv no trecho seguinte: 

 

No entanto, esses repositórios não eram dotados de um conselho editorial 
que promovesse a avaliação prévia dos trabalhos pelos seus pares (peer 
review). Em seu lugar, o pacote de software que administra esse repositório 
era dotado de um moderador, o qual não tinha o papel de peer review como 
existente no sistema tradicional da comunicação científica, mas apenas o de 
ser um filtro, de forma a garantir que o paper depositado pertencia ao escopo 
daquele repositório. (KURAMOTO, 2006, p. 94) 
 

Apesar de o ArXiv representar um avanço considerável na livre disponibilização do 

conhecimento científico através da livre disponibilização de artigos na internet, somente a sua 

criação não mudaria o panorama que dificultava a recuperação da informação científica pelos 

pesquisadores no mundo. 

Santos Junior (2010) afirma que a fim de buscar novos meios que pudessem devolver 

a autonomia das universidades sobre as publicações científicas, Paul Ginsparg, o responsável 

pelo ArXiv, e outros intelectuais se reuniram na Convenção de Santa Fé em 1999. A 

Convenção de Santa Fé representou uma grande transformação no modo pelo qual a 

informação científica circulava no meio acadêmico.  

Santos Junior (2010) e Kuramoto (2006) consideram que essa convenção foi de 

importância ímpar para o movimento de acesso aberto, pois nela seus participantes criaram a 

Iniciativa dos Arquivos Abertos, ou OAI – Open Archives Initiative. Kuramoto (2006, p. 94) 

destaca a meta principal dessa reunião, segundo o autor: 

 
A meta principal dessa iniciativa é contribuir de forma concentrada para a 
transformação da comunicação científica. A linha de ação proposta para essa 
transformação é a definição de aspectos técnicos e de suporte organizacional 
de uma estrutura de publicação científica aberta, na qual ambas, a camada 
comercial e livre, possam se estabelecer. 
 

Kuramoto (2006) afirma que a Convenção de Santa Fé também definiu alguns 

princípios para a administração de e ferramentas operacionais de arquivos abertos. Entre elas 

podemos destacar as figuras dos provedores de dados e dos provedores de serviço. Ainda 

segundo Kuramoto (2006) os primeiros com função de fornecer os materiais que serão 

depositados nos bancos de dados dos repositórios e os segundos, segundo são as instituições 

que implementam os serviços a partir dos dados coletados. 
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Outra convenção que provocou uma mudança significativa na evolução do acesso 

aberto a informação foi a Budapest Open Access Initiative – BOIA – em 2002 que definiu o 

termo acesso aberto como sendo: 

 

[…] sua disponibilização gratuita na Internet, permitindo a qualquer usuário 
ler, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, busca ou o fazer um link para os 
textos completos desses artigos, rastreá-los para a indexação, transformá-los 
como dados para software, ou utilizá-los para qualquer outro propósito legal, 
sem barreiras financeiras, legais, técnicas ou outras que aqueles inseparáveis 
do acesso à internet em si. A única restrição sobre a reprodução e 
distribuição, é o papel dos direitos autorais neste domínio, deve ser o de dar 
aos autores controle sobre a integridade de seu trabalho e o direito a ser 
devidamente reconhecido e citado. (Budapest Open Access Initiative, 2002 
tradução nossa). 
 

Monteiro (2008, p. 29) reflete sobre o conceito de acesso aberto, e o avanço que sua 

adoção representou para a comunidade científica e destaca a importância que o ambiente 

digital teve para que os próprios autores pudessem disponibilizar as suas obras: 

 
Nesta conjectura, o conceito de acesso aberto representa a disponibilidade e 
acesso às informações em formato eletrônico (COSTA, 2005) que, com os 
recursos da tecnologia da informação e comunicação, passaram a ser 
editadas, descritas e depositadas por seus próprios autores em ambientes 
digitais. (MONTEIRO, 2008, p. 29) 

 

Segundo Sarmento et al (2005, p. 3) a reunião também teve como “discutir a questão 

do acesso livre a literatura científica; analisar como as iniciativas isoladas poderiam trabalhar 

em conjunto de forma a atingir um sucesso mais amplo, profundo e rápido”. O 

estabelecimento dessas metas pela BOIA reflete o desejo dos pesquisadores por novos 

métodos que pudessem concretizar novos meios que facilitem o fluxo da informação 

científica. 

Costa (2006, p. 41) reflete que a convenção de Budapeste também é considerada de 

extrema importância para o movimento de acesso aberto por ter definido dois caminhos que 

podem ser tomados em relação à livre publicação de conteúdos científicos na internet, a Via 

Verde, Green Road, e a Via Dourada, Golden Road. Ambas dependem da adesão dos autores 

e editores ao movimento de acesso aberto. 

A Via Dourada é definida por Costa (2006) como uma essa iniciativa tomada pelo 

próprio periódico para o qual o autor submete o seu trabalho. Os próprios editores dos 

periódicos permitem que os trabalhos aceitos para publicação sejam divulgados em 

repositórios de acesso aberto. que promoveriam o acesso livre a essas publicações. 
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Sarmento et al. (2005, p, 3) afirma que a via verde é representada pela “publicação em 

periódicos com depósito concomitante em repositórios institucionais (RI) ou em repositórios 

temáticos” . Costa (2006, p. 41) trás uma definição mais aprofundada do conceito de Via 

Verde:  

 

Compreende o arquivamento, por parte dos autores, de artigos científicos já 
publicados ou aceitos para publicação em um periódico referendado. Para 
isso, obtêm permissão (sinal verde) dos editores que aceitaram seus artigos 
para publicação, para os depositarem em um servidor de arquivos abertos 
(repositório) com acesso igualmente aberto. (COSTA, 2006, p. 41) 

 

Costa (2006) afirma que o acesso aberto nesse caso é consolidado quando os 

repositórios tornam os trabalhos cedidos pelos pesquisadores disponíveis ampla e livremente, 

que antes eram apenas acessíveis através da assinatura do periódico em que havia sido 

publicado.  

Segundo Harnad et al (2004) estima-se que 10% das revistas estão na Via Dourada, 

enquanto mais que 90% aderiram à Via Verde: 

 

Em resposta ao desejo expresso da comunidade científica para o Acesso 
Aberto, o mais recente levantamento JISC / Romeo com aproximadamente 
10.000 revistas indica que mais de 90% já estão "verdes", isto é, eles deram 
a seu sinal verde oficial para o autor auto-arquivar. Quase 3.000 revistas (ou 
seja, cerca de 10% de todas as revistas) são mesmo "douradas", isto é, são 
revistas de acesso aberto, fazendo todos os seus próprios conteúdos de 
acesso aberto. (Tradução nossa). 

 
Nesse sentido, Santos Junior (2010) fala da importância dos próprios pesquisadores se 

interarem do movimento de acesso livre e aderirem ao mesmo procurando tornar as próprias 

pesquisas disponíveis. A pesquisa de Harnad et al (2004) evidência que os editores de revistas 

têm se mostrado propensos a compartilhar os valores do acesso aberto a informação científica:  

 
As editoras têm feito sua parte em resposta à demanda da comunidade 
científica para o Acesso Livre, dando o seu sinal verde para o autor ou 
instituição auto-arquivarem. É agora a hora para mais comunidades 
científicas aderirem ao movimento. Não é o suficiente sentar e esperar por 
todas as 25.000 revistas a se converterem para a Via Dourada. (HARNAD et 
al. 2004, tradução nossa) 

 
Após a Convenção de Budapeste a comunidade a favor do acesso aberto realizou mais 

duas convenções, a de Bethesda, em 2002, e a de Berlim, que aconteceu nos anos de 2003 a 
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2010. A tabela abaixo descreve as decisões mais relevantes que foram tomadas nessas 

reuniões. 

Tabela 1: Principais acontecimentos nas reuniões de acesso aberto. 

Declarações Principais acontecimentos 

Declaração de 
Budapeste 

• Aborda a grande importância de dar livre acesso aos trabalhos 
financiados com o dinheiro público. 

• Movimento que definiu duas estratégias básicas, ambas 
baseadas no uso do protocolo Open Archives Initiative – 
Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH): A Via Verde e a 
Via Dourada. 

• Definiram acesso aberto. 

Declaração de 
Bethesda 

• Foi definido o que são “publicações de acesso aberto”. 
• Elaboração das três declarações norteando as filosofias de 

acesso aberto das instituições de pesquisa e agências de 
fomento, bibliotecários e editores; pesquisadores e sociedades 
científicas. 

• Indicam algumas condições para que trabalhos sejam 
considerados de livre. 

Declaração de 
Berlim 

• Também é conhecida como “Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities”. 

• Promoveu a internet como o “instrumento funcional para uma 
base global de conhecimento científico e reflexão humana. 

• Indicam algumas condições para que trabalhos sejam 
considerados de livre. 

• Buscou dar diretrizes que as instituições de pesquisa, agências 
de fomento e centros de informações (incluindo os museus) 
precisam tomar para garantir o acesso aberto ao conhecimento. 

Tabela feita com base nas informações encontradas no texto de Costa (2006) e de 
Sarmento et al. (2005) 

 
Analisando a tabela 1 observa-se que as convenções realizadas marcam pontos 

fundamentais na linha evolutiva o Movimento de Acesso Aberto à informação. Estabelecendo 

as estratégias de publicação, a definição de acesso aberto e procurando despertar na 

comunidade acadêmica a conscientização a respeito da importância da disponibilização de 

seus trabalhos em canais de livre acesso. 

Allen (2005) analisa que o chamado feito pelas convenções em direção às 

comunidades acadêmicas está recebendo uma resposta positiva: 

 

A resposta a este apelo por ação tem sido positiva: mais de 4000 pessoas 
adicionaram a sua assinatura para a declaração, e incontáveis universidades, 
bibliotecas, organizações e até mesmo os governos declararam seu apoio à 
iniciativa. (ALLEN, 2005, p. 9, tradução nossa). 
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A tabela a seguir ilustra uma comparação feita de acordo com os textos resultantes das 

três convenções. 

Sarmento et al. (2005) tomou como  aspectos relevantes para a elaboração da tabela: 

• A qualidade dos trabalhos disponibilizados, isto é, se eles foram ou não 

avaliados pelos pares; 

• o copyright que limitava os direitos que o autor teria sobre o seu trabalho; 

• quanto a finalidade da obra Sarmento et al. declaram que as declarações  

tiveram um texto que se mostrou duvidoso, fornecendo apenas as informações: 

o “[…] qualquer outro propósito legal  

o […]” e “qualquer propósito responsável […]” .  

• quanto às formas de acesso todas declaram que ele deve ser feito de maneira 

gratuita e pública. 

 

Tabela 2: Texto das principais declarações do Acesso Livre ao conhecimento 

 Declaração de 
Budapeste 

Área: Genérica 

Declaração de 
Bethesda 

Área: Biomédica 

Declaração de 
Berlim 

Área: Ciências e 
Humanidades 

Qualidade 
(peer review) 

-Artigos de 
periódicos revisados 

-Pre-prints sem 
revisão 

- Artigos revisados - Aprovação pela 
comunidade 

científica 
(revisado) 

Copyright 
 

- Controle sobre a 
integridade do 

trabalho 
- Direito de 
propriedade 
intelectual 

- Direito a citação 
(atribuição da 

autoria) 

- Atribuição da 
autoria 

- Atribuição da 
autoria 

 

Finalidade da 
utilização 

- Várias, incluindo 
qualquer outro 
propósito legal 

- Várias, incluindo 
qualquer propósito 

responsável 

- Várias, incluindo 
qualquer propósito 

responsável 

Obras derivadas - Não menciona - Permite - Permite 
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Acesso 
 

- Gratuito 
- Público (mundial) 

 

- Gratuito 
- Mundial 

- Irrevogável 
- Perpétuo 

(necessidade de 
preservação) 

- Gratuito 
- Mundial 

- Irrevogável 
- Gratuito 
- Mundial 

- Irrevogável 

Fonte: (SARMENTO et al. 2005, p. 6) 
 

Perante os olhos dos pesquisadores, o acesso aberto ao conhecimento é ainda mais 

interessante porque muitos deles não estão preocupados com os lucros que suas pesquisas 

podem lhes trazer financeiramente e sim no prestígio junto a sua comunidade científica. 

Como afirma Harnad (2004) “OA articles have significantly higher citation impact than non-

OA articles.” a livre disponibilização de trabalhos científicos faz com que o impacto das 

pesquisas sejam mais fortes do que comparado com aqueles que não são. 

Kuramoto (2008, p. 868) discute as pesquisas feitas por Harnad e Brody para 

comparar os efeitos das pesquisas de acesso livre com as que não são. Segundo os autores por 

ele mencionados, não se deve comparar os fatores de impacto das científicas de acesso livre, 

mas, sim, comparar o impacto que os artigos livres têm em relação com os que não são. 

Através da comparação feita os autores concluem que existe uma grande vantagem no número 

de vezes que um artigo de acesso aberto é citado comparado com um que não tenha sido 

convertido para o livre acesso. 

Lawrence (apud Costa 2006) realizou um estudo sobre o fator de impacto das 

publicações de acesso livre e afirma que o livre acesso maximiza o acesso à pesquisa, 

aumentando a visibilidade da pesquisa e o prestígio pelos autores. Os dados apresentados pelo 

autor que mostram um crescimento que varia por volta de 336% nas citações feitas em artigos 

disponíveis on-line, em relação a artigos publicados off-line, na mesma fonte. A autora 

conclui que: 

 
A conclusão, portanto, aponta para um processo cíclico em que maior 
acessibilidade é igual a maior uso, que significa maior fator de impacto, que, 
por sua vez, significa maiores recompensas, que provocam mais produção, a 
qual, estando mais acessível, provoca maior uso e assim sucessivamente. 
(COSTA, 2006, p. 41) 

 

Outro pesquisador que buscou averiguar os níveis de citação entre os artigos que são 

disponibilizados livremente e os que são publicados com alguma restrição foi Antelman 

(2004). A pesquisa realizada pelo autor compara os níveis de citação entre quatro disciplinas: 

Matemática, Engenharia Elétrica e Eletrônica, Ciência Política e Filosofia.  
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Figura 2: Comparison of citation rates across disciplines for open and not open articles 
Fonte: Antelman (2004, p. 377) 

 

Em seu estudo, a autora concluiu que: 

• Há uma significativa difença nos níveis de citação entre os dois tipos de artigos, os 

disponíveis livremente e os que não são. 

• O acesso aberto tem um grande impacto na visibilidade dos artigos que estão 

disponibilizados gratuitamente. 

• Os artigos livres de Filosofia fizeram com que ela fosse a disciplina que com o maior 

impacto sobre os seus trabalhos. 

• Diante dos dados também analisa que houve um aumento de no mínimo de: 

o 45% na área de Filosofia 

o 51% em Engenharia Elétrica 

o 86% em Ciências Políticas 

o 91% em Matemática 
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Muller (2006) explica que as formas sobre as quais os periódicos podem disponibilizar 

livremente os seus arquivos, podem variar de acordo com os interesses de cada editora. 

Alguns periódicos optaram por adotar uma taxa para a liberação que é cobrada do próprio 

autor, outros preferem estabelecer um período para a disponibilização gratuita.  

A tabela 3 a seguir, retirada do trabalho de Mueller (2006), porém elaborada por 

Willisnky, mostra essas diferenças do tipo de acesso que cada editor pode conceder ao 

periódico. A tabela também exemplifica algum periódico ou portal que tenha adotado cada 

uma das modalidades citadas oferecendo uma descrição de como funciona cada tipo de 

acesso.  

 
Tabela 3: Tipos de arquivos e periódicos de acesso aberto 

Tipos de arquivos e periódicos de acesso aberto 

Tipo de aceso Descrição Exemplo de 
Periódico ou portal 

E-print Archives  
Autores depositam preprints e/ou 
postprints em arquivos abertos. 

arXiv.org.Eprint 
Service 

Unqualified  
 (Acesso universal) 

Publicação imediata e completa de 
periódicos em arquivo aberto. 

First Mondey 

Dual Mode 
Modo duplo 

São oferecidas duas versões do 
periódico: assinatura paga para a 
versão impressa e acesso aberto 
para a versão eletrônica 

Journal of 
Postgraduate 

Medicine 

Delayed AO 
 (Acesso livre atrasado) 

O acesso aberto se torna 
disponível alguns meses após a 
publicação inicial, paga. 

New England 
Journal of 
Medicine 

Author Fee 
Autor paga a taxa 

Autores pagam às editoras um taxa 
para compensá-los pelo acesso 
aberto. 

Bio-Med Central 

Partial AO  
(Acesso livre parcial) 

Alguns artigos em um fascículo 
são de acesso aberto. 

New York Review 
of Books 

Com base na renda per 
capita 

Acesso aberto é concedido para 
determinados países com renda per 
capita baixa. 

HINARI (World 
Health 

Organization – 
Organização 

Mundial da Saúde) 

Abstract 
 (Resumo) 

Acesso aberto apenas aos sumários 
e resumos. 

ScienceDirect 
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Co-op 
(Cooperativas) 

Membros da instituição sustentam 
periódicos de acesso aberto. 

German Academic 
Publishers (GAP) 

Fonte: Willisnky (adaptado) apud Mueller (2006) 

 

A respeito dos tipos de acesso que cada documento pode ter, Allen (2005) vê que a 

internet possibilitou a disponibilização e a recuperação da informação. Sendo que essas 

informações não necessariamente teriam que ser publicadas anteriormente. 

Allen (2005) ainda reflete que: 

 

Uma vez depositado, o trabalho pode ser acessado por qualquer pessoa 
gratuitamente através da Internet, e localizado através de interfaces de busca 
especiais que pesquisam em vários repositórios separados. Este último 
modelo é muitas vezes visto como complementar ao sistema de jornal 
tradicional: um artigo ainda pode ser publicado em uma revista tradicional, 
trazendo consigo vantagens, incluindo o reconhecimento dos colegas dentro 
da área, mas aqueles que não pagam ou não podem pagar por uma assinatura 
da revista por si podem ainda acessar o artigo. Claro que, no sistema 
tradicional, os editores são os donos dos direitos autorais dos artigos, por 
isso, a sua cooperação em permitir que suas informações sejam 
disponibilizadas desta forma é essencial. (ALLEN, 2005, p. 5, tradução 
nossa). 
 

Em sua afirmação Allen (2005) faz referência os repositórios como ferramenta de 

disseminação eletrônica da informação. O autor afirma que os repositórios possuem as 

vantagens de elevar o grau do reconhecimento dos cientistas nas comunidades científicas, 

além de promover o acesso para aqueles que não podem pagar por ele. 

Por se caracterizarem como um importante meio de acesso ao conhecimento o tema: 

repositórios institucionais foi abordado de uma forma mais ampla e detalhada no capítulo 

seguinte. 
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4. O PAPEL DOS REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS PARA O ACESSO LIVR E 
 

Ao se falar sobre acesso aberto à informação científica, automaticamente entra no foco 

da discussão o papel facilitador que os repositórios digitais representam para o assunto. Os 

repositórios digitais atuam como ferramenta eficaz na disseminação do conhecimento, pois o 

sistema tradicional imposto pelas editoras faz com que um número limitado de pesquisadores 

tenha acesso ao conteúdo das publicações científicas que serviriam de insumo para suas 

pesquisas. 

Enquanto que as políticas obstrutivas de acesso a produção científica inviabilizam o 

fluxo da informação nas comunidades científicas, o avanço da tecnologia possibilita que 

novas ferramentas surjam para criar formas alternativas de disseminação do conhecimento. 

Isso contribui para que a informação científica se torne mais democrática, simples e eficaz. 

Nesse sentido, a internet funciona como uma grande aliada do acesso aberto à comunicação 

científica. 

Araújo e Freire (1996, p. 53) comentam que a internet possui uma dupla função no 

campo dos canais de informação, pois ao mesmo tempo em que ela media a comunicação 

entre as pessoas, ela também age como uma grande biblioteca oferecendo acesso aos 

documentos, como um serviço de informação. Weitzel (2006, p. 2) concorda com a afirmação 

feita por Araújo e Freire (1996) e afirma que a internet já se consolidou como um novo meio 

de publicações científicas: 

 

[...] é possível observar que a internet oferece mais que um novo sistema de 
publicação científica, mas também novas formas de organização da 
produção científica que são mais flexíveis e promovem, sobretudo, a 
colaboração entre cientistas, integração de comunidades científicas dispersas 
e o compartilhamento de idéias. (WEITZEL, 2006, p. 2) 

 

Allen (2005) expressa em seu trabalho que a tecnologia fornecida pela internet tem 

feito com que a literatura científica possa ser distribuída em escala global, mas também 

destaca que somente a tecnologia não fará com que as mudanças ocorram. 

 

A tecnologia não apenas faz a divulgação mundial de informações possível, 
mas também oferece muitas vantagens sobre o sistema impresso: os custos 
de distribuição e tempo são reduzidos, há um maior público em potencial, a 
comunicação pode se tornar discutida mais facilmente, e "o perigo de que 
nada que não esteja na web será negligenciado "está impedido. (Odlyzko, 
2002, p.8). (ALLEN, 2005, p. 9, tradução nossa). 

 



39 

 

Nota-se que para Allen (2005) a tecnologia trouxe para o contexto da disseminação da 

informação ferramentas que o meio de produção impresso não permitia. Também e de opinião 

da autora que uma importante característica da internet é o fato que ela pode abrigar os mais 

variados tipos de ferramentas de comunicação científica, desde aos mais tradicionais como 

livros e periódicos, aos não convencionais, como as conferências eletrônicas, por exemplo. 

Moreira (2005, p. 58) afirma que a “internet era vista como canal promotor e 

facilitador da solidariedade.”. Por esse motivo a internet se destaca dentro da comunidade 

acadêmica por possibilitar o livre acesso aos frutos das pesquisas científicas. 

Moreira (2005, p. 59) analisa uma pesquisa feita a fim de verificar o uso da internet 

entre os cientistas e concluiu que a priori os pesquisadores fazem uso da internet para 

comunicação científica, seguida do encaminhamento de trabalhos para congressos e ainda 

para a submissão de artigos de periódicos. Dentro dos itens citados pela pesquisa analisada 

por Moreira (2005) a internet também funciona como abrigo para os repositórios digitais de 

arquivos abertos, que possuem uma importante função dentro da promoção do livre acesso ao 

conhecimento científico. 

Entre tantas mudanças trazidas pelos avanços tecnológicos para a disseminação e 

recuperação do conhecimento científico Café et al. (2003, p. 9) destacam a criação dos 

repositórios digitais: 

 

Entretanto, a grande mudança realmente ocorreu quando da criação dos 
repositórios em linha para o auto-arquivamento da produção científica, pois 
desta maneira os pesquisadores passaram a dispor tanto de uma ferramenta 
de difusão de seus trabalhos como também de um veículo de comunicação 
com seus pares, conhecidos e desconhecidos. 

 

Nesse contexto Weitzel (2006) destaca que os repositórios digitais permitiram a re-

organização da produção científica disponível online, tornando-se fundamental para o ciclo da 

informação em um contexto digital. 

Hougton (2003, p. 9) reflete que os repositórios institucionais possuem maiores 

oportunidades de desenvolver acesso à informação acadêmica: 

 

Repositórios digitais de acesso aberto, operando em paralelo com os atuais 
mecanismos de editoras comerciais, podem fornecer uma maior 
oportunidade para desenvolver uma infra-estrutura sustentável para ambos 
os modos, tradicionais e emergentes, de produção de conhecimento. Juntos, 
eles fornecem a base para um acesso mais eficaz e eficiente, e disseminação 
de informação científica e acadêmica. (Tradução nossa). 
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Segundo Cunha e Cavalcanti (2008, p. 50), repositórios são sinônimos de bibliotecas 

digitais em sua concepção teórica, sendo, portanto uma “biblioteca que armazena documentos 

e informações em forma digital em sistema automatizado, geralmente em rede, que pode ser 

consultado a partir de terminais remotos”. 

Para os usuários que necessitam da informação de uma fonte confiável e de uma 

maneira ágil, essa é uma importante característica dos repositórios, pois através destes a 

recuperação da informação não é precedida de acesso físico aos centros de informação, tendo 

em vista que o acesso é feito através de qualquer computador conectado à internet. 

Complementando descrição de Cunha e Cavalcanti para o que seja um repositório, 

Santos Junior (2010, p. 35) crê que repositórios são “coleções de documentos digitais 

armazenados em um banco de dados (servidor) e geridos por algum software destinado para 

esse fim.”. 

Café et al (2003) afirmam que os repositórios digitais podem ser diferenciados pelas 

características de suas estruturas em dois tipos: repositórios temáticos e repositórios 

institucionais. 

Por seu turno, Costa e Leite (2006, p.1) fazem uma breve distinção entre os 

repositórios temáticos e os institucionais. Os autores afirmam que os repositórios temáticos 

são voltados para a produção intelectual de uma disciplina, enquanto os institucionais dizem 

“respeito aos repositórios voltados para o armazenamento, preservação e disseminação da 

produção intelectual de uma instituição. 

Crow (2002) define repositórios institucionais como sendo “digital collections that 

capture and preserve the intellectual output of university communities”. 

Santos Junior (2010) também conceitua os repositórios institucionais em seu trabalho, 

deixando de lado a noção de instituição e adotando a noção de comunidade: 

 
De uma forma sintética, repositórios institucionais são coleções digitais que 
armazenam, preservam, divulgam e dão acesso a produção intelectual de 
uma determinada comunidade, onde os documentos são disponibilizados 
irrestritamente na Web. (SANTOS JUNIOR, 2010, p. 36). 
 

A tabela 4 foi elaborada para facilitar a compreensão das principais diferenças ligadas 

as características dos repositórios temáticos e institucionais.  
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Tabela 4: Comparação entre Repositórios Temáticos e Institucionais 

 
Elaboração própria 

 

Para os fins da comunicação científica, tanto os repositórios temáticos quantos os 

institucionais desempenham um papel ímpar no que tange o livre acesso ao conhecimento. 

Porém, ao analisar o ambiente acadêmico a escolha pela preservação da informação digital em 

repositórios institucionais se mostra a melhor escolha. Conforme observa Johson (2002): “We 

believe that institutional repositories are a practical, cost-effective, and strategic means for 

institutions to build partnerships with their faculty to advance scholarly communication.”. 

Crow (2002) observa que como as instituições acadêmicas se destinam à produção do 

conhecimento é natural que elas se interessem em preservar a produção acadêmica de seus 

pesquisadores de uma forma eficaz. Por esse motivo, as vantagens que possuem, fazem do 

repositório institucional uma escolha apropriada. 

Johnson (2002) afirma que uma das vantagens de uma instituição manter um 

repositório institucional para a preservação de seus documentos é a possibilidade de o 

conhecimento gerado dentro da instituição alcançar um âmbito global e tornando-se, assim, 

mais notórios frente à comunidade científica. 

Tipo de Repositório Principais Características 

Repositórios 

Temáticos 

• Abrange apenas uma área do conhecimento; 

• Pode possuir várias versões de um mesmo 

documento; 

• Possui um conteúdo homogêneo 

• Possibilita auto-arquivamento. 

Repositórios 

Institucionais 

• Multidisciplinar; 

• É gerado a partir da união de vários repositórios 

temáticos; 

• Possui documentos que são relevantes para a 

instituição que o mantém; 

• Conteúdo heterogêneo; 

• Possibilita o auto-arquivamento. 
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Ao passo que repositórios institucionais centralizam, preservam e tornam 
acessível o capital intelectual de uma instituição, ao mesmo tempo eles farão 
parte de um sistema global de repositórios distribuídos e interoperáveis que 
fornece a base para um novo modelo desagregado de publicação acadêmica. 
(JOHNSON, 2002, tradução nossa) 

 

Refletindo sobre as idéias transmitidas pelo autor, podemos perceber que ao se referir 

ao ambiente acadêmico, o uso e depósito de trabalhos frutos de pesquisas em repositórios 

institucionais têm sido uma importante resposta da comunidade as facilidades e comodidades 

proporcionadas por essa ferramenta, o que resulta em uma forma de transmissão do 

conhecimento mais descentralizado.  

Márdero-Arellano e Leite (2009) acreditam que as cópias dos trabalhos que são 

depositados nos repositórios, temáticos ou institucionais, fazem com que o tempo de produção 

de um conhecimento seja diminuído graças ao acesso imediato que os pesquisadores podem 

ter aos demais trabalhos produzidos sobre o assunto que pesquisa. Johnson (2002) reafirma as 

vantagens de um repositório institucional para a distribuição do conhecimento gerado dentro 

da instituição afirmando que o depósito de trabalhos acadêmicos em repositórios 

institucionais faz com que haja uma maior possibilidade de ser evidenciado o potencial do 

conhecimento científico demonstrado. 

 

Enquanto a publicação facultativa nessas revistas reflete positivamente na 
universidade hospedeira, um repositório institucional concentra o produto 
intelectual criado pelos pesquisadores de uma universidade, tornando-o mais 
fácil de demonstrar o seu valor científico, social e financeiro. (Tradução 
nossa) 
 

A fala de Johnson (2002) acima mencionada faz referência a um dos fatores que faz 

com que as universidades se sintam impelidas a fazerem depósitos de seus trabalhos em 

repositórios: a visibilidade do conhecimento científico produzido por seus pesquisadores. 

Café et al (2003) colocam outra possível razão para que centros de informação se 

sintam motivados a alimentar um repositório institucional. Eles argumentam que os centros de 

informação possivelmente “não possuem condições financeiras para adquirir assinaturas das 

principais revistas eletrônicas de interesse para sua comunidade.”, sendo assim é vital para a 

prosperidade científica da instituição que eles adotem essa ferramenta para preservar, e, 

sobretudo ter acesso, à produção científica de seus membros pesquisadores, aumentando 

portanto, a visibilidade de seus pesquisadores. 
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No Brasil, o Repositório Institucional da UnB – RIUnB – constitui um exemplo de 

como uma instituição acadêmica pode alimentar uma ferramenta como essa de modo a tornar 

mais evidente a produção acadêmica de uma instituição. Lançado em 16 de setembro de 2008 

o Repositório Institucional da Universidade de Brasília já possui, segundo o site ROAR, 

Registry of Open Access Repositories, <http://roar.eprints.org>. o 11º lugar no ranking de 

repositórios do Brasil com maior número de depósitos, no total são 112 os repositórios 

contabilizados por esse site. 

No ranking de repositórios mundiais feito pelo site 

<http://repositories.webometrics.info/>, o repositório da UnB alcança a posição 174º com 

visibilidade 323. No total foram analisados 1222 repositórios de documentos. 

Segundo Weitzel (2006, p. 7) a visibilidade da produção acadêmica dos pesquisadores 

que depositam seus trabalhos em repositórios digitais é maior já que os repositórios possuem 

mecanismos de “coleta integrada dos metadados pelas ferramentas de busca de ampla 

audiência tal como o Google e o Google Scholar”, fato que aumenta a possibilidade de outros 

pesquisadores terem acesso às publicações.  

Podemos ainda citar como outro aspecto relevante dos repositórios institucionais é fato 

deles possuírem uma estrutura característica para o depósito de documentos que respeita as 

diferenças disciplinares existentes em cada área do conhecimento. Essas diferenças já foram 

comprovadas por várias pesquisas feitas não somente no âmbito nacional, mas no mundial. 

Essas pesquisas que enfocam as diferenças disciplinares refletem a necessidade de que 

os gestores se atentem para os canais preferenciais que cada área tem para fazer a divulgação 

do conhecimento científico. 

Por ser um tema tão relevante dentro da análise da livre disponibilização do 

conhecimento, o capítulo seguinte foi elaborado de modo a mostrar como as áreas do 

conhecimento se comportam frente aos canais de publicação científica. 
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5. A INFLUÊNCIA DAS DIFERENÇAS DISCIPLINARES NO FLUXO  DA 
INFORMAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 

As diferenças existentes entre as áreas do conhecimento podem ter as mais variadas 

abordagens, sua origem, seu foco e etc. Como afirma Costa (2000, 89), existe um 

diversificado número de distinções que fazem com que as disciplinas se comportem de 

maneiras diferentes umas das outras. A autora dá destaque às diferenças disciplinares 

causadas pela preferência de diferentes canais de comunicação científica para publicar o 

resultado das pesquisas. 

 

A natureza paradigmática de cada disciplina, somada a um sem número de 
fatores tanto do meio ambiente quanto dos próprios indivíduos, 
desempenham papel fundamental na determinação de padrões de 
comunicação e, via de conseqüência, na diferenciação de disciplinas em 
qualquer nível de agregação (subdisciplina, disciplina, divisão do 
conhecimento, ou qualquer outra categorização que se queira adotar). 
Modelos conceituais que incluam variáveis dessas duas dimensões 
(ambiental e individual) podem contribuir em alguma medida para o 
entendimento de parte dessas questões. (COSTA, 2000, p. 91) 

 

Costa (2000, p.89) ainda reflete que é o próprio reconhecimento das diferenças 

disciplinares que faz com que os estudiosos busquem propor as classificações do 

conhecimento em áreas diferentes, como é o exemplo de ciências, ciências sociais e 

humanidades. Ela também lembra que existem várias espécies de diferenças se tratando do 

conhecimento em cada área, como pode ser percebido no trecho a seguir: 

 
Vale ressaltar, também, diferenças identificadas de país para país, assim 
como diferenças dentro de uma mesma divisão do conhecimento - o que se 
pode chamar subdisciplinas - e, ainda, diferenças intradisciplinares. Veja, 
por exemplo, a geografia física e a geografia econômica, ramos da geografia: 
a primeira, uma ciência natural, a outra, uma ciência social. (COSTA, 2000, 
p. 89). 

 

Mueller (2005) afirma que existem diferenças entre as disciplinas que fazem com que 

elas adotem canais de comunicação diferentes para a publicação do resultado das pesquisas 

científicas. 

A afirmação feita por Mueller (2005) é ainda mais reforçada quando se parte do 

princípio que áreas do conhecimento distintas possuem metas diferentes é natural que elas 
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também se comportem de formas diferentes no que diz respeito ao modo pelo qual elas 

interajam com o mundo acadêmico. 

É importante ressaltar que Costa (2006) afirma que existe um padrão na comunicação 

em cada divisão do conhecimento, e estes padrões de tendem a permanecer iguais ao longo do 

tempo. Por outro lado, Meadows (1999, p. 166) argumenta que é mais aceitável que a 

importância do método adotado pelos cientistas pode mudar com o tempo e cita como 

exemplo a ênfase que era dada a literatura cinzenta durante as décadas de 1980 a 1990. 

Tomando como foco as diferenças disciplinares Mueller (2005) e Meadows (1999) 

analisam como as diferenças existentes podem se refletir nos canais que cada área adota 

preferencialmente para realizar a publicação de suas pesquisas. Mueller (2005) afirma que 

“pesquisadores das diferentes áreas de conhecimento costumam dar preferência a canais 

diferentes para comunicar a seus pares os resultados de suas pesquisas”. 

Esse aspecto é um dos mais estudados em relação às diferenças disciplinares, sendo 

alvo de pesquisas que comprovam essa afirmação. Meadows (1999, p. 162) traz dados 

relevantes de algumas universidades britânicas para a discussão do assunto. Os dados trazidos 

por ele dizem respeito a um levantamento que é feito a cada 3 - 4 anos sobre os tipos de 

publicações que são feitas. A tabela 5 a seguir relaciona os dados obtidos em 1992: 

 

Tabela 5: Desempenho per capita em universidades britânicas 

Área Autoria de livros 

Anais de eventos 

submetidos a 

avaliação 

Artigos de 

periódicos 

Ciência 0,18 1,34 5,52 

Tecnologia 0,17 3,57 3,45 

Medicina 0,15 1,99 6,12 

Ciência social 0,64 0,76 2,30 

Humanidades 0,68 0,74 2,73 

Fonte: Meadows (1999, p. 163) (adaptado) 

 

Meadows (1999) afirma a partir dos dados coletados que se pode dividir as áreas do 

conhecimento analisadas em dois grupos:   

• Ciência, Tecnologia e Medicina: possuem uma preferência notável pelo artigo de 

periódico como canal de publicação de seus resultados; 
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• A área de Tecnologia: possuem uma preferência maior por anais de eventos e  

• Em Ciência social e Humanidades: pode se notar uma preferência considerável pela 

autoria de livros. 

Avaliando os mesmos aspectos Mueller realizou uma pesquisa com abordagem pouco 

semelhante onde ela investigou os canais preferenciais de 226 bolsistas de pós-doutorado do 

Programa de Estágio Pós-Doutoral no Exterior da Capes, os dados foram extraídos de seus 

currículos, que são disponibilizados na plataforma Lattes. 

A tabela 6 a seguir mostra o resultado quantitativo da pesquisa acima mencionada: 

 

Tabela 6: Total de documentos por tipo e grande área do saber. 

Grande 

Área 

Periódicos 

Estrangeiros 

Periódicos 

Nacionais 

Anais de 

Congresso 

Estrangeiro 

Anais de 

Congressos 

Nacionais 

Livros 
Capítulos 

de Livros 

Ciências 

Exatas e da 

Terra  

516 282 133 238 13 20 

Ciências 

Biológicas 
152 71 28 31 2 22 

Engenharia 109 111 409 589 12 45 

Ciências da 

Saúde 
198 199 14 71 20 92 

Ciências 

Agrárias 
49 330 33 190 27 48 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

46 104 21 76 36 76 

Ciências 

Humanas 
114 479 69 232 201 282 

Lingüística, 

Letras e 

Artes 

49 185 32 30 52 101 

Fonte: Mueller (2005, p. 5) 
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Mueller (2005) explica os resultados de sua pesquisa: 

 
Os dados foram tratados de modo a mostrar preferências por canais e 
freqüências anuais de publicação. Os resultados se aproximam do que diz a 
literatura, que atribui aos pesquisadores das áreas de Ciência Exatas, 
Biológicas e da Saúde comportamento semelhante, com referências para 
canais periódicos internacionais, e aos pesquisadores das áreas de Ciências 
Sociais e Humanas comportamento também semelhante, onde as 
preferências são pelos canais nacionais e livros ou capítulos de livros. A 
literatura também diz que engenheiros e pesquisadores das áreas aplicadas 
ou tecnológicas, em geral, preferem fazer suas comunicações em congressos, 
o que também foi confirmado neste estudo. (MUELLER, 2005, p. 1) 

 

Através dos dados coletados Mueller (2005) também pôde concluir que: 

• Nas áreas de Ciências Exatas, Biológicas, e da Saúde o canal mais utilizado é o 

periódico estrangeiro, sendo bem menos utilizado pelos pesquisadores das áreas de 

Ciências Sociais Aplicadas, Lingüística, Letras e Artes Ciências Agrárias e Humanas 

enquanto que os pesquisadores de Engenharias mostram usam intermediário, tendo 

como canal preferencial os periódicos nacionais. 

• Em relação à publicação feita em anais internacionais e nacionais a pesquisa mostra 

que há uma preferência na área de engenharia pelos anais de congressos, tanto 

estrangeiros quanto nacionais enquanto que os dados de Ciências Agrárias mostram 

que há uma publicação alta em periódicos nacionais e baixa para os internacionais. 

• Se tratando do livro como canal de publicação, esse demonstra ser significativo apenas 

para as áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Lingüística, Letras e 

Artes, sendo pouco utilizada pelas demais. 

• Os capítulos de livros mostram resultados semelhantes aos dos livros, também sendo 

mais preferido pelas Ciências Humanas, e Lingüística, Letras e Artes. 

Meadows (1999, p. 166) estudou as razões que fazem com que pesquisadores de 

diferentes áreas do conhecimento escolham um canal a outro para a publicação dos resultados 

de suas pesquisas. Em relação aos periódicos, o autor apontou duas principais razões para a 

escolha na seguinte ordem: a opinião da comunidade tem sobre o periódico e depois o público 

que a revista atinge, soma se em um menor grau a rapidez na publicação dos resultados.  

Os dados que serviram de base para a afirmação feita por Meadows (1999) foram 

obtidos a partir da pesquisa feita por Schauder. A pesquisa relata que: 

 
(...) um estudo sobre pesquisadores universitários comprovou que 70% deles 
consideravam o prestigio do periódico como sendo importante, e 67% 
achavam seu público altamente importante, quando estavam tomando a 
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decisão sobre onde publicar um artigo. (D. SCHAUDER apud Meadows, 
1999, p. 167) 

 
Em relação à escolha dos livros como canal de publicação, Meadows (1999, p. 169) 

reflete que a importância que era dada ao prestígio da revista é substituída pelo prestígio que a 

editora tem no meio acadêmico, fazendo com que os autores interajam mais com as editoras 

antes de oferecer os seus trabalhos para publicação. O fator de rapidez na publicação, no caso 

dos livros, não é tão destacado, pois o processo de publicação de um livro já é naturalmente 

mais demorado do que a de um periódico científico. 

Tanto as pesquisas de Meadows (1999) e Mueller (2005) mostram dados de pesquisas 

que foram concentradas nos chamados modos tradicionais de comunicação científica (livros, 

periódicos e anais de conferência). Entretanto, segundo um estudo realizado por Sparks 

(2005) as facilidades de comunicação devido aos avanços tecnológicos têm contribuído para a 

proliferação de meios alternativos e suplementares de publicação de pesquisas científicas 

através de publicações não-textuais. 

A adoção dessas novas formas de publicar o conhecimento científico também se 

caracteriza como um novo fator que justifica as diferenças entre as disciplinas, pois a adoção 

dessas novas ferramentas não têm se dado de uma forma unânime e plana, sendo mais 

adotadas, segundo esse estudo, entre as áreas artísticas, médicas físicas, humanas e biológicas. 

Á exemplo da adoção de novas tecnologias pelos acadêmicos, um estudo 

encomendado pela ARL – Association of Research Libraries – feito por Maron e Smith 

(2008) investigou o hábitos de pesquisa e comunicação de professores nos Estados Unidos e 

Canadá identificou oito tipos principais de recursos de comunicação digital entre os 

acadêmicos. Desses oito, quatro eram exemplos de veículos considerados informais, o que 

justifica o dado fornecido por Araújo (1979, p. 80) que informa que estudos indicaram que os 

canais informais contribuíram com 75- 90% das idéias básicas das inovações que foram 

analisas em uma pesquisa.   

Um fator que atualmente está sendo somado aos acima citados quando os autores 

optam por um canal de publicação em relação a outro é a possibilidade do canal escolhido em 

aceitar a livre disponibilização dos resultados dos trabalhos para a comunidade científica. 

Esse tópico foi o alvo da pesquisa feita por Allen (2005), o autor concluiu que os 

pesquisadores das áreas de humanas possuem menor tendência de depositar seus artigos do 

que os das ciências exatas. 
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Com base no grau de adesão ao acesso aberto por parte dos autores Antelman (2004) 

efetuou uma pesquisa com abordagem quantitativa cujos resultados se encontram na tabela 7. 

Essa buscou averiguar a variação dos estágios de adoção do acesso aberto, bem como o 

impacto dos artigos científicos em quatro disciplinas (Filosofia, Ciência Política, Engenharia 

Elétrica e Matemática) quando os autores optam por torná-los de livre acesso para a 

comunidade científica. 

A tabela 7 mostra o número de artigos analisados e a freqüência em que se 

encontravam em acesso aberto. 

 

Tabela 7: Sample (Number of Articles)* and Frequency of Open Access 

Discipline ss (Total) ss (1) ss (0) 
% of Total 

Open Acess 

Philosophy 602 101 501 17 

Political 

science 
299 87 212 29 

Electrical and 

electronic 

engineering 

506 188 318 37 

Mathematics 610 426 184 69 
* (1)=open; (0)= not open 

Fonte: Antelman (2004) 

 

Analisando os dados fornecidos pela pesquisa, podemos tirar as seguintes conclusões 

quanto às diferenças das quatro disciplinas analisadas pela autora em seu trabalho: 

• Todas as quatro disciplinas analisadas possuem artigos disponíveis em 

ambiente de acesso aberto. 

• Após uma análise percentual, Filosofia se mostrou com a área que menos 

disponibiliza livremente os seus artigos, com apenas 17% dos seus artigos 

publicados livremente. 

• Matemática mostrou ser a disciplina com maior porcentagem de artigos 

disponibilizados em livre acesso, 69%. 

• Matemática possui um numero mais elevado de artigos disponibilizados 

livremente do que aqueles feitos com algum tipo de acesso restrito. 
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• As disciplinas Ciência Política, Engenharia Elétrica e Filosofia apesar de terem 

uma quantidade significante de artigos de livre acesso ainda possuem a maior 

parte de seus artigos publicados com algum tipo de política de restrição. 

• Se analisarmos o gráfico da figura 2, anteriormente apresentada nessa 

monografia, que é oriundo da mesma pesquisa realizada por Antelman (2004), 

notaremos que, como destaca a autora, apesar de Matemática ser a disciplina 

com o maior taxa de adoção no movimento de aceso aberto a disciplina com 

maior impacto é Ciência Política. 

Através das pesquisas citadas no decorrer deste trabalho acadêmico, podemos afirmar 

que as disciplinas possuem hábitos de comunicação científica que as diferenciam e ao mesmo 

tempo as caracterizam de uma maneira peculiar. 

Em algumas disciplinas podemos até mesmo perceber um comportamento de 

publicação padrão independentemente da região do mundo em que o trabalho foi elaborado. 

Entendendo que as disciplinas realmente ser comportam de maneira diferente, esse 

trabalho buscou averiguar o comportamento dos pesquisadores da Universidade de Brasília. 
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6. DADOS PESQUISA REALIZADA 
 

 

6.1 Metodologia 
 

Para cumprir os objetivos propostos neste trabalho foi feita pesquisa descritiva, de 

abordagem mista adotando como estratégia a triangulação concomitante para a coleta e 

análise dos dados quantitativos e qualitativos. 

Para cada objetivo determinado para a elaboração deste trabalho uma metodologia que 

melhor se adequava foi para a coleta dos dados foi escolhida. A tabela 8 abaixo ilustra os 

fatores que foram determinantes para a escolha do método. 

 

Tabela 8: Fatores determinantes para a escolha do método 

Objetivos Fontes Coleta Análise 

Identificar necessidades 
de acesso à informação 

de pesquisadores 
Pesquisadores Entrevista 

Análise 
textual 

Identificar necessidades 
de disseminação da 

informação de 
pesquisadores 

Pesquisadores Entrevista 
Análise 
textual 

Identificar o modo 
como pesquisadores 

comunicam os 
resultados das 

pesquisas que realizam 

Pesquisadores 
Lattes 

Entrevista 
Lista de verificação 

Análise 
textual 
Análise 

estatística 
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6.1.1 Descrição da população 
 

Para compreender a seleção da população da amostra desta pesquisa, primeiramente é 

necessário ter o conhecimento que para fins didáticos e institucionais a Universidade de 

Brasília – UnB – classifica seus cursos de graduação em três grandes áreas do conhecimento. 

São elas: Humanidades, Ciências da vida e Ciências Exatas. 

O universo adotado para a averiguação dos hábitos de comunicação científica foi 

constituído por professores pesquisadores dos programas de pós-graduação ligados 

oficialmente à UnB. Os professores foram escolhidos a partir da seleção de duas disciplinas 

que representassem a classificação das três grandes áreas do conhecimento adotadas pela 

UnB, totalizando seis disciplinas selecionadas.  

As disciplinas foram escolhidas de maneira aleatória dentro das grandes áreas do 

conhecimento adotadas na UnB. Foram elas: Educação, Comunicação, Medicina, 

Enfermagem, Química e Física. 

A figura 3 foi elaborada para que a compreensão da seleção do universo da pesquisa. 
 

 

Figura 3: Determinação da amostra 
Elaboração própria 

 

Sendo o universo da pesquisa os professores pesquisadores dos programas de pós-

graduação da UnB, a determinação da amostra quantitativa foi feita a partir da investigação 

cumprimentos dos seguintes critérios pré-estabelecidos para restringir a amostra aos 

pesquisadores com produção acadêmica ativa: 

1. Possuíssem a titulação acadêmica de doutor; 

Disciplinas 
selecionadasGrandes áreas

Universidade 
de 

Brasília 

Disciplinas

Ciencias
humanas

Educação

Comunicação

Ciências da 
vida

Medicina

Enfermagem

Ciências
Exatas

Química

Física
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2. Possuíssem um currículo na plataforma Lattes; 

3. Possuíssem currículo Lattes que tivesse sido atualizado com no máximo um 

ano com base na data da colheita dos dados. 

No final da análise destes dados contabilizaram-se os seguintes números de 

professores pesquisadores que atenderam positivamente aos critérios estabelecidos. 

 

Tabela 9: Representação do universo e amostra da pesquisa 

Disciplina 
Total de 

pesquisadores Amostra 
% de 

representação 
na amostra 

Educação 51 48 94,11% 

Comunicação 36 30 83,33% 

Medicina 31 28 90,32% 

Enfermagem  21 21 100% 

Química 55 45 81,81% 

 

Quanto à investigação quantitativa, ela buscou contemplar os seguintes aspectos 

relacionados à produção acadêmico-científica dos pesquisadores: 

• Tipo de produção de produção científica; 

• Idiomas predominantes dos artigos publicados em periódicos científicos; 

• Tipo de autoria dos artigos publicados em periódicos científicos; 

O tipo de produção científica embarca as seguintes formas de comunicação: 

• Artigos de Periódicos; 

• Artigos de Conferências; 

• Livros e 

• Capítulos de Livros. 

Os idiomas predominantes nos artigos de periódicos variaram entre: 

• Português; 

• Inglês; 

• Espanhol e 

• Francês. 

O tipo de autoria variaram em: 

• Única e  
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• Colaborativa. 

A determinação da amostra quantitativa foi baseada no levantamento estatístico feito a 

partir do levantamento quantitativo da produção bibliográfica dos pesquisadores considerados 

aptos das seis disciplinas escolhidas. 

Aos quatro pesquisadores de cada área que mais se destacaram na produção científica 

da sua área foi enviado um e-mail que possuía a finalidade de convidarem os pesquisadores 

selecionados a participar da pesquisa respondendo um questionário por meio de entrevista. O 

número de pesquisadores que responderam o e-mail dentro de um tempo hábil dentro de cada 

disciplina foram: 

• Educação: 3 

• Comunicação: 1 

• Medicina: 1 

• Enfermagem: 2 

• Química: 2 

• Física: 1 

Sendo que, um dos pesquisadores da área de química também atuava na área de 

Educação, tendo uma produção científica que se destacou nas duas áreas, logo, apesar de ser 

contado nas duas áreas suas respostas apareceram apenas uma vez na análise dos dados. 

Os aspectos que a parte qualitativa buscou investigar foram: 

• Percepção acerca do sistema de comunicação na área do conhecimento; 

• Principais tipos de recursos de informação utilizados como insumos para a 

pesquisa; 

• Necessidade ou não de acesso a recursos de informação não convencionais; 

• Principais meios de comunicação adotados para disseminar resultados de 

pesquisa; 

• Necessidade ou não de utilização de meios ou recursos de informação não 

convencionais para disseminar resultados de pesquisa; 

• Percepção acerca da possibilidade de existência de norma que obrigasse o 

autoarquivamento da produção científica no repositório institucional. 
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6.2 Análise e Discussão dos Dados  
 

 

6.2.1 Percepção do Sistema de Comunicação Científica 
 

Avaliar como os próprios pesquisadores vêem o sistema de comunicação na sua área é 

fundamental para que os gestores de repositórios institucionais possam tomar decisões 

administrativas a fim de suprir as necessidades informacionais mais urgentes dos 

pesquisadores. Sendo assim, este trabalho buscou ouvir os pesquisadores selecionados sobre a 

sua concepção de como estava o sistema de comunicação em sua área. O trabalho tinha como 

meta saber quais eram as suas principais queixas e elogios. 

Os pontos fundamentais levantados pelos pesquisadores estão descritos na tabela 

abaixo:  

 

Tabela 10: Percepção acerca do sistema de comunicação científica 

Disciplina Percepção acerca do sistema de comunicação científica 

Medicina − Há mais periódicos científicos do que o necessário 

Enfermagem 1 − A comunicação científica na área está muito boa devido ao 
Portal de Periódicos da CAPES 

Enfermagem 2 

− Boa em partes, pois a área conta com bancos de pesquisa. 
Mas por outro lado, em sites, nem sempre encontra uma 
informação verdadeira ou aproximada quantitativamente do 
que precisa. Necessária capacitação para lidar com esses 
bancos na hora de fazer a procura. 

− Criticou o acesso restrito à informação 

Física 
− Cerca de 90% de suas necessidades de informação são 

atendidas, sobretudo, em razão da existência do Portal de 
Periódicos da CAPES 

Química 1 

− Tem atendido bem, principalmente por causa das bases de 
dados existentes na instituição [possivelmente referindo-se 
ao Portal de Periódicos da CAPES] 

− Critica o acesso pago ao conhecimento e relata que como 
autor ele não pode acessar os seus artigos sem ter que pagar 

− Deveria ter maior integração entre bases de dados 
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Química 2 − Em um balaço geral atende bem 

Comunicação 

− A circulação do conhecimento na comunidade científica não 
é suficiente para atender à sociedade 

− Problemas em sua área em fazer que a informação acabe 
circulando por redes especializadas  

Educação 1 − Devido à utilização de que a internet oferece, o sistema de 
comunicação pode ser considerado bom  

Educação  2 
− Comunicação é insuficiente 
− Os meios disponíveis não têm sido suficientes para dar 

conta da grande demanda na área  

 

Algumas inquietações levantadas pelos pesquisadores entrevistados se destacam por já 

terem sido alvo de estudo de alguns pesquisadores da ciência da informação. Foram elas: 

Medicina: O pesquisador relatou que em sua área possui “mais periódicos científicos 

do que o necessário” e em função disso expõe que tem tido dificuldade em recuperar 

informações relevantes para as suas pesquisas. 

A fala do pesquisador se remete às conseqüências da explosão da informação, onde 

ocorreu um grande aumento nos níveis de produção da informação, dificultando assim a 

recuperação de informações mais precisas por parte dos pesquisadores, que não conseguiam 

suprir as suas necessidades informacionais justamente por causa da enorme quantidade de 

Price (1963 apud Mueller e Passos 2000, p. 15) revela a sua preocupação com a taxa elevada 

de publicações científicas em todas as áreas do conhecimento. O autor considera esse 

aumento como uma “doença” para a ciência. Mueller e Passos (2000) explicam o fenômeno 

concebido pelo autor: 

 

Price demonstrou que se qualquer segmento da ciência suficientemente 
abrangente fosse medido por qualquer método aceitável, esse crescimento se 
revelaria exponencial. Um desses segmentos é a literatura científica, para a 
qual, segundo o autor, o volume dobraria de tamanho entre cada 10-15 anos, 
conforme a área. A expressão "explosão da informação" que então tornou-se 
comum, sugeria que a situação havia se tornado ou se tornaria incontrolável. 
(MUELLER e PASSOS, 2000, p. 15) 

 
Sarmento et al. (2005, p.2) também discorrem a respeito do grande número da 

literatura científica, porém adicionam ao debate a influencia que a tecnologia teve para o 
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processo. Eles argumentam que os “novos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia 

da informação vieram acelerar ainda mais o desenvolvimento da produção científica”. 

Sendo assim, um estudo mais aprofundado na área de Medicina é necessário, pois se a 

dificuldade recuperar informações relevantes para pesquisas se configurar como uma 

dificuldade da área e não uma dificuldade isolada de um pesquisador. Cabem aos cientistas da 

informação e aos gestores de repositórios institucionais providenciarem treinamentos que 

capacitem os pesquisadores para recuperarem as informações básicas para o desenvolvimento 

de sua pesquisa. 

Nesse ponto a fala de Medicina une-se a fala de Enfermagem 2 que reflete a falta de 

letramento tecnológico por parte dos bibliotecários aos pesquisadores que fazem uso das 

tecnologias de informação. Costa (2005), sobre o letramento tecnológico afirma que: 

 

Em princípio, porque a acessibilidade não depende apenas da 
disponibilidade, mas, principalmente, do letramento tecnológico e da 
formação (conhecimento necessário ao entendimento dos conteúdos 
disponíveis) dos usuários da informação. (COSTA, 2005, p.170). 

 

 Sendo assim, através da fala da autora, podemos inferir que o avanço tecnológico para 

a disponibilização da informação deve vir acompanhado de políticas que visem integrar o 

pesquisador com essa nova realidade. Um exemplo que o avanço da tecnologia tem 

influenciado nas práticas de recuperação da informação pode ser dada através da criação e 

difusão do Portal de Periódicos da CAPES no ambiente universitário, o que tem sido visto 

com bons olhos por alguns pesquisadores entrevistados. 

Enfermagem 1 , Física e Química 1: relatam o sucesso da comunicação em suas 

áreas graças ao portal de periódicos da CAPES. Almeida (2004, p. 2) afirma que o Portal de 

Periódicos da CAPES “é um consorcio nacional de bibliotecas para informação científica e 

tecnológica”. A autora ainda explica que o programa é mantido pela CAPES e possui como 

objetivo o aperfeiçoamento do pessoal de nível superior no Brasil. 

O portal da CAPES reúne as publicações feitas em periódicos de prestígio e os coloca 

a disposição da comunidade acadêmica das universidades públicas. Kuramoto (2008, p. 1) 

afirma que o número de publicações disponibilizadas pelo Portal da Capes ultrapassa 10 mil 

títulos, porém ele ressalta que: 

 

É importante ressaltar que apenas uma parte da comunidade científica é 
beneficiada com esse acesso, pois a comunidade científica como um todo 
não se resume apenas às universidades públicas. Outro aspecto a ressaltar é o 
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fato de os dez mil títulos disponibilizados, pelo referido portal, não 
representarem a totalidade das publicações periódicas científicas. Segundo 
Stevan Harnad, um dos líderes do movimento global de acesso livre à 
literatura científica, estima-se que haja no mundo 25 mil títulos de revistas 
com revisão pelos pares, as quais publicam cerca de um milhão de artigos 
por ano. (KURAMOTO, 2008, p.1) 

 
Almeida (2004, p. 2) expõe que 135 instituições têm acesso aos textos 

disponibilizados pelo Portal. A autora ainda destaca que o programa conta com um orçamento 

anual de U$$ 21.107.719. 00 em 2004. 

 

o Portal é um bem sucedido programa governamental. O custo por acesso 
atingiu o valor histórico mais baixo em 2004, U$$ 0,80. Em 2004, o custo 
por artigo baixado foi de U$$ 1,26 e o custo por consulta a bases referenciais 
de U$$ 0,35. (ALMEIDA, 2004, p. 2) 

 
Kuramoto (2006, p. 100) contrapõe a visão otimista de Almeida (2004) ao afirmar que 

manter o Portal é muito oneroso para os cofres públicos. O autor adiciona a informação de 

que “além da Capes, outras instituições assinam revistas científicas. Portanto, o custo para os 

cofres públicos em 2004 deve ter sido bem mais do que esses 21 milhões de dólares gastos 

pela Capes”. Kuramoto (2006) faz esse alerta sobre os custos referentes à Capes, porém 

elucida que: 

 

Cabe observar que a crítica que ora se faz não se refere à Capes nem ao seu 
Portal de Periódicos, o qual tem uma importância estratégica para o país. As 
principais e mais importantes revistas utilizadas pelos pesquisadores 
brasileiros encontram-se nesse portal. Portanto, o país não pode prescindir 
desse portal, sem o qual o desenvolvimento científico e tecnológico ficará 
debilitado. (KURAMOTO, 2006, p.100) 

 
Conclui-se então, que apesar de ser oneroso aos cofres públicos o acesso ao Portal de 

Periódicos da Capes ainda é necessário por parte das comunidades acadêmicas da UnB porque 

a universidade ainda não conta com um programa à altura que possa substituir o Portal. 

O pesquisador Química 1 relata em sua fala que deveria existir maior integração entre 

as bases de dados. Allen (2005, p. 16) confirma a necessidade relatada pelo pesquisador 

Química 1 e afirma que uma maior interoperabilidade entre os repositórios institucionais faria 

com que as informações fossem mais recuperadas pelos pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento, o que facilitaria o fluxo do conhecimento nos ambientes acadêmicos. 

 

A interoperabilidade de uma série de repositórios institucionais deveria 
também a fazer busca de informações de uma maneira mais fácil para os 
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investigadores: uma interface única poderia, teoricamente, pesquisar em 
todas as disciplinas e instituições, facilitando a pesquisa interdisciplinar, e 
dando um acesso fácil à informação para pesquisadores em todo o mundo. 
(ALLEN. 2005, p. 16) 

 

Sendo assim, a interoperabilidade entre os repositórios faria com que, não semente 

aumentasse o número de documentos úteis para se fazer à pesquisa desejada, mas também 

conferiria aos pesquisadores da instituição mais visibilidade em todo o mundo. Para Triska e 

Café (2001) afirmam que a interoperabilidade é um aspecto que merece atenção ao lidar com 

arquivos abertos: 

 

A interoperabilidade é a palavra-chave para a criação dos arquivos abertos. 
Segundo Sompel & Lagoze (apud Senna 2000.74), na perspectiva deste 
grande movimento de publicação eletrônica, a interoperabilidade envolve 
uma série de aspectos, tais como conjunto mínimo de metadados, tipo de 
arquitetura subjacente do sistema, abertura para a criação de serviços de 
bibliotecas digitais de terceiros, integração com o mecanismo de 
comunicação já existente no meio científico, possibilidade de uso em 
contextos interdisciplinares e contribuição para criação de um sistema de 
medida de uso e de citação. (TRISKA e CAFÉ, 2001, p. 93) 

 

De acordo com o referencial citado, a interoperabilidade das bases de dados da UnB 

com as de outras universidades teria uma aceitação positiva dentro da comunidade e ampliaria 

a visibilidade das instituições agregadas, visto que um número maior de pesquisadores teriam 

acesso ao conhecimento gerado nas instituições. 

 

 

 

6.2.2 Principais Canais de Publicação Científica 
 

Como já afirmado ao longo desse trabalho, cada área do conhecimento se comporta de 

uma forma diferente e conseqüentemente, cada uma possui canais de publicação que atendem 

melhor às suas necessidades. Segundo Mueller (2005) as preferências dadas pelos 

pesquisadores a certos canais em detrimento de outros “refletem o prestígio ou o valor que 

atribuem aos diversos canais de comunicação e divulgação”. 

À essa pesquisa também foi dada a incumbência de investigar quais eram os canais de 

comunicação científica mais utilizados pelos professores selecionados. O seguinte gráfico 

pôde ser elaborado através do resultado dos dados obtidos. 
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Figura 4: Canais de publicação científica 

 

Os dados obtidos através da análise do currículo Lattes dos pesquisadores confirmam 

o pressuposto da existência de diferenças disciplinares no que diz respeito aos hábitos de 

comunicação científica. Os dados mostram que para as disciplinas Física, Química, Medicina 

e Enfermagem o artigo de periódico é adotado preferencialmente para a publicação dos 

resultados de seus trabalhos científicos. Percentualmente, Física, Química, Medicina e 

Enfermagem apresentam 83%, 69%, 66% e 57%, respectivamente, da publicação de conteúdo 

científico feito nos artigos de periódicos, ultrapassando mais da metade do total das 

publicações científicas das disciplinas. 

Quanto à Comunicação e Educação, as publicações feitas artigos de conferências se 

destacam sobre a publicação de artigos de periódicos, mostrado que o canal de publicação 

científica preferencial das disciplinas não é o artigo de periódico. Esse fenômeno não é 

característico apenas dos pesquisadores da UnB. Budd e Christensen (2003) relatam em sua 

pesquisa que as ciências humanas tendem a usar o livro como fonte de informação ao invés 

dos artigos de periódicos. 

O resultado da pesquisa mostra que a área de humanidades está mais proposta a fazer a 

publicação dos resultados de suas pesquisas em artigos de conferências. Costa (2008) cita 

uma das pesquisas de Carr et al. (2007) sobre as diferenças disciplinares feita na área de 

humanidades sobre o auto arquivamento de livros eletrônicos.Carr et al. (2007) concluem que 
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muitas matérias das áreas de humanidades são baseadas em livros, mais do que em artigos. O 

que mostra que este fenômeno não é único dos pesquisadores da UnB. 

Apesar de os resultado da pesquisa de Carr et al (apud Costa 2008) e Mueller (2005) 

confirmarem um padrão nos resultados encontrados na área de humanidades, também existem 

pesquisas cujos os autores encontraram resultados que contradizem os resultados obtidos 

nessa pesquisa, revogando o padrão de que as publicações em humanidades são feitas em sua 

maioria em artigos de conferências. Como exemplos dessas descobertas, pode-se citar 

novamente a pesquisa de Meadows (1999, p. 163) já que teve a sua pesquisa voltada para as 

universidades britânicas apontando que o desempenho dos pesquisadores per capita é de 0,68 

para a autoria de livros, 0,74 para anais de eventos submetidos à avaliação e 2,73 para artigos 

de periódicos. 

Apesar de os resultados mostrarem que os pesquisadores britânicos da área de 

humanidades publicam mais o resultado de seus trabalhos em artigos de periódicos, não se 

pode deixar de notar como as publicações em anais de eventos também se destacaram entre os 

pesquisadores da área. 

Outra pesquisa realizada por Meadows (1999, p. 163) analisou as formas de 

publicações mais comuns na área de humanidades nas universidades norte americanas. A 

tabela 11 a seguir surgiu como fruto da pesquisa realizada pelo autor. 

 

Tabela 11: Padrão de publicação do corpo docente de humanidades nos Estados Unidos 

Tipo de publicação 
Porcentagem que publicou 

pelo menos um (a) 

Artigo em revista submetida a avaliação 78 

Recensão de livro especializado 69 

Colaboração em anais de congressos/conferências 63 

Capítulo em livro especializado 55 

Livro especializado (autor) 47 

Livro especializado (organizador) 29 

 

Nas palavras do autor, o que se pode concluir da pesquisa é que: 

 

Ela destaca a importância diferente dos livros na pesquisa em humanidades. 
Não se trata apenas de que há maneiras diferentes de colaborar em livros, 
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mas também que a crítica de livros é vista como uma atividade importante. 
(MEADOWS, 1999, p. 163) 

 
Sendo assim, como comprova outras pesquisas, podemos concluir que diferentes áreas 

do conhecimento possuem diferentes canais preferenciais para a divulgação científica e a 

mesma afirmação se estende aos pesquisadores da UnB. 

Os dados seguintes que foram obtidos através de entrevista, mas eles basicamente 

reforçam os dados relativos aos canais preferenciais de divulgação científica obtidos com a 

análise quantitativa.  

 

Tabela 12: Principais canais adotados para pesquisa e disseminação 

Disciplina Principais canais 

Medicina Artigos de periódicos 

Enfermagem 1 Artigos de periódicos / livros 

Enfermagem 2 Artigos de periódicos / repositório institucional 

Física Artigos de periódicos 

Química 1 
Artigos de periódicos / recursos educacionais para ensino à 
distância 

Química 2 Artigos de periódicos 

Comunicação Livros / artigos de periódicos 

Educação 1 Livros / artigos de periódicos / página na internet 

Educação  2 Livros / artigos de periódicos / artigos de conferências 

 

Com exceção de: 

• O pesquisador Enfermagem 2 já menciona o repositório institucional como 

canal de busca da informação. 

A resposta do pesquisador Enfermagem 2 é vista como uma tendência que 

provavelmente aumentará no futuro, pois segundo Costa (2006) afirma que “repositórios de 

acesso aberto tornam disponíveis, ampla e livremente, artigos já publicados em periódicos 

científicos referendados e cujo acesso se dá por assinatura, sendo, destarte, restrito.” Sendo 

assim, esse fato aliado com o acesso rápido e e prático da internet possivelmente fará com que 

mais pesquisadores optem por ter o repositório como fonte de informação. 



63 

 

Não surpreendentemente a pesquisa em páginas da internet também foi citada. A 

literatura comprova que com a difusão da internet, essa é uma resposta que só tende a 

aumentar o número de adeptos. 

 

 

6.2.3 Idiomas predominantes na publicação de artigos de periódicos. 
 

Conforme afirma Kuramoto (2006) a maioria dos pesquisadores ao publicarem os 

resultados dos seus trabalhos almejam principalmente o seu reconhecimento junto a seus 

pares, por isso eles buscam publicar suas pesquisas em revistas indexadas pela SCI. Segundo 

Kuramoto (2006), o Brasil ainda não possui um número relevante de periódicos científicos, 

são poucos os indexados pela SCI e essa é uma das razões que fazem com que os 

pesquisadores de algumas áreas publiquem em revistas estrangeiras, logo em um idioma 

estrangeiro. 

O resultado da pesquisa mostra mais um aspecto da comunicação científica em que as 

disciplinas se comportam de maneira diferente: o idioma escolhido para a redação do 

trabalho. 

O gráfico abaixo mostra o percentual de publicações feitas em nos idiomas: Português, 

Inglês, Espanhol e Francês: 

 

 

Figura 5: Língua escolhida para publicações em periódicos 
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Para aquelas áreas do conhecimento cujos fenômenos podem ser considerados como 

universais, como é o caso da Física e da Química, 99% de todos os artigos de periódicos são 

publicados em inglês. Por outro lado, Comunicação, Educação e Enfermagem, publicam seus 

artigos de periódicos utilizando, predominantemente, o português. A tendência de se publicar 

na língua inglesa das disciplinas Química e Física pode ser explicada pela fala de Stumpf 

(1996): 

 

A tendência de publicar em uma língua conhecida por um grande público 
continua até hoje, com o uso do idioma inglês. Neste idioma, são publicadas 
as revistas que pretendem ter divulgação internacional, mesmo que 
produzidas em países menos desenvolvidos e com língua nacional menos 
conhecida. 

 

Novamente utilizando o estudo feito por dados coletados por Mueller (2005): 

 

Tabela 13: Total de documentos por tipo e grande área do saber. 

Grande Área 
Periódicos 

Estrangeiros 
Periódicos Nacionais 

Ciências Exatas e da Terra 516 282 

Ciências Biológicas 152 71 

Engenharia 109 111 

Ciências da Saúde 198 199 

Ciências Agrárias 49 330 

Ciências Sociais Aplicadas 46 104 

Ciências Humanas 114 479 

Lingüística, Letras e Artes 49 185 

Fonte: Mueller (2005, p. 5) (Adaptado) 

 

Podemos notar que: 

• As Ciências Exatas e da Saúde tendem a publicar mais em periódicos 

estrangeiros, logo em idiomas estrangeiros. O mesmo dado pode ser afirmado 

na comunidade dos professores da UnB com nos resultados estabelecidos no 

estudo feito na amostra analisada no estudo feito para este trabalho. 
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• As disciplinas de Humanidades tendem a publicar os resultados de seus 

trabalhos mais em periódicos nacionais, logo em língua portuguesa. O mesmo 

dado também se comprovou com o estudo feito. As disciplinas selecionadas da 

área de Humanas, Educação e Comunicação, se mostraram bastante propensas 

a fazer as suas publicações em língua portuguesa. 

 

O grande índice de autoria em línguas estrangeiras, como afirma Gorraiz (2009) foi 

provocado pelo aumento na interação entre os cientistas. Esse processo no aumento da 

quantidade de artigos científicos nas últimas décadas está ligado com a política de autoria 

múltipla de artigos com pesquisadores internacionais.  

 

A colaboração na comunidade científica tem uma longa tradição, mas tem 
aumentado nas últimas décadas. Dinâmicas nas iniciativas da ciência e 
política têm intensificado a colaboração internacional entre instituições de 
pesquisa. O progresso na pesquisa, a crescente complexidade e exigências de 
produtividade mais elevadas estão fortemente ligados à exigência de maior 
comunicação entre os cientistas. (Tradução nossa). 
 (GORRAIZ et al. 2009, p. 225) 

 

Por ser um importante item no estudo dos hábitos de comunicação científica, o tipo de 

autoria dos trabalhos acadêmicos será um dos objetos de estudo da presente pesquisa. 

 

 

6.2.4 Tipo de autoria de artigos de periódicos 
 

O processo de globalização influência o grau de interação entre os pesquisadores. Um 

aspecto que pode comprovar esta afirmação é o número de pesquisas feitas em colaboração 

com outros pesquisadores.  

Lally (2001, p. 82) comenta a importância que o avanço da tecnologia teve para que o 

nível de trabalhos feitos em colaboração aumentasse.  

 
As tecnologias da Internet continuaram a tendência que foi tornada possível 
pelo telefone e fax, para a pesquisa conjunta a ser realizada através de 
grandes distâncias. É agora possível para os colaboradores em conjunto em 
um pedaço de escrita, trocando rascunhos por e-mail. (Tradução nossa). 

 

A fala da autora destaca o papel da internet para a autoria dos trabalhos feitos em 

colaboração, mesmo quando há grande distância entre os pesquisadores. Porém, mesmo antes 
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do advento da internet os autores que estavam separados por grandes distâncias faziam seus 

trabalhos em co-autoria através do uso do telefone ou fax. O que se pode notar é que a 

tecnologia da internet apenas tornou mais ágil e eficaz uma prática que já estava acontecendo. 

Balancieri et al. (2005) afirma com propriedade que o advento das novas tecnologias 

influenciou o modo como a colaboração dos trabalhos eram feitos: 

 

As novas TICs fizeram surgir uma gama de novas possibilidades para a 
análise de redes sociais e, conseqüentemente, de redes de colaboração em 
ciência, tecnologia e inovação (CT&I). O advento da Internet é, sem dúvida, 
o fato mais significativo. A formação de comunidades virtuais na internet é 
promovida com suporte tecnológico, valendo-se da criação de padrões, 
principalmente os baseados na tecnologia XML, e da disponibilidade de 
serviços, como aqueles oferecidos usando a tecnologia de web services. 
(BALANCIERI et al, 2005, p. 64) 

 
Muller (2007) também interpreta que o aumento dos níveis de tecnologia na 

comunicação científica pode ter influenciado o modo como os cientistas produzem novos 

trabalhos: 

 

Mas, talvez como conseqüência das possibilidades abertas pelas 
tecnologias de comunicação e de novos softwares para análise de 
redes de relacionamento, o assunto parece estar merecendo atenção 
crescente. (MUELLER, 2007, p. 7) 

 

Segundo Balancieri et al. (2005) o número de trabalhos feitos em colaboração 

científica está crescendo desde a década de 60, mas a colaboração científica entre os 

pesquisadores de diferentes países já podem ser detectada desde o século XIX . Balancieri et. 

al. (2005) conceitua o que significa a expressão “colaboração científica”: 

 

A colaboração científica pode ser um empreendimento cooperativo que 
envolve metas comuns, esforço coordenado e resultados ou produtos 
(trabalhos científicos) com responsabilidade e mérito compartilhados. 
Assim, a colaboração científica oferece uma fonte de apoio para melhorar o 
resultado e maximizar o potencial da produção científica (WEISZ; ROCO, 
1996). (BALANCIERI et al. 2005, p. 64) 

 
Mueller (2007) coloca um dado interessante a respeito da comunicação científica. Ela 

afirma que as agências de fomento à pesquisa científica adoram uma postura que motiva os 

pesquisadores a trabalharem em co-autoria: 

 
Colaboração científica é um fenômeno social complexo na opinião de 
Glanzel e Schubert (2004), segundo quem Solla Price identificou, em 1963, 
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duas grandes características de “big science”: financiamento abundante e 
trabalho em equipe. A colaboração na ciência vem sendo estimulada pelas 
agências financiadoras e é tida como sinal de amadurecimento da capacidade 
científica. (MUELLER, 2007, p.7) 

 

Sendo então possível identificar uma tendência global para a criação de um ambiente 

que facilite a autoria conjunta de trabalhos, essa pesquisa também sentiu a necessidade de 

investigar como os pesquisadores ligados à UnB estão realizando seus trabalhos em relação ao 

tipo de autoria. Abaixo se encontrão gráfico elaborado a partir dos dados investigados no 

currículo Lattes dos pesquisadores selecionados: 

 

 

Figura 6: Tipo de autoria dos artigos de periódicos 

 

O gráfico mostra que o modo de autoria de artigos de periódicos científicos em 

colaboração é predominante em quatro das seis disciplinas estudadas, são elas: Medicina, 

Enfermagem, Química e Física, que possuem mais de 87% de seus artigos de periódicos 

assinados por dois ou mais autores. 

A investigação mostrou que as disciplinas enquadradas como da área de humanas têm 

preferência pelo tipo de autoria individual na publicação de seus artigos, sendo Educação com 

cerca de 60 % e Comunicação com mais de 70%. 

O fenômeno de baixa colaboração na área de humanas pode ser melhor explicado 

quando contextualizado com a pesquisa de alguns pesquisadores que estudaram o processo de 

adoção das novas tecnologias pelos acadêmicos: 
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Uma possível explicação para este fenômeno é a integração que os pesquisadores de 

diferentes áreas mostram ter com os recursos tecnológicos no que diz respeito à participação 

em redes sociais. Um estudo de Eason et al (1997 apud Costa 2000) que procurou analisar o 

grau de interação dos acadêmicos de oitos áreas do conhecimento com recursos tecnológicos. 

Na conclusão do estudo as disciplinas foram categorizadas em duas comunidades, as com 

uma boa disposição para adotar meios eletrônicos de comunicação (formada de cientistas 

naturais) e as com baixa disposição (cientistas sociais e humanistas). 

Costa (2000, p. 90) cita outro estudo que se preocupou com o mesmo fenômeno. 

Cohen (apud Costa, 2000) com os acadêmicos das áreas de Química, Filosofia, Ciência 

Política e Sociologia norte americanos que comprovou que dentre eles os pesquisadores da 

área de humanidades se mostraram ser os menos propensos a utilizarem os computadores do 

que os das outras áreas. Os que mais se destacaram por estarem integrados com os 

computadores foram os pesquisadores das ciências exatas. 

Cohen (1996 apud Costa 2000, p. 90) elaborou um estudo com os acadêmicos das 

áreas de Química, Filosofia, Ciência Política e Sociologia norte americanos, o autor 

comprovou que dentre eles os pesquisadores da área de humanidades se mostraram ser os 

menos propensos a utilizarem os computadores do que os das outras áreas. Os que mais se 

destacaram por estarem integrados com os comutadores foram os pesquisadores das ciências 

exatas. 

É possível inferir dos Cohen (1996), e de outros autores já citados, quando aliados 

com as informações já citadas que relacionam a co-autoria de trabalhos com o 

desenvolvimento tecnológico que é natural os cientistas da área de humanas possuírem um 

maior índice na publicação de trabalhos com autoria única. 

A publicação em colaboração também foi investigada por Houghton (2003) no 

contexto australiano. O autor descobriu através de suas pesquisas que aproximadamente 75 % 

dos entrevistados relataram trabalhar primeiramente em um time de pesquisadores, enquanto 

13% relataram trabalhar tanto em equipe quanto individualmente. Poucos estudiosos 

relataram trabalhar apenas sozinhos. 

Sobre os pesquisadores que relataram trabalhar apenas sozinhos, o autor faz uma 

relevante observação: 

 

Poucos estudiosos, principalmente em determinadas áreas de humanidades, 
trabalham sozinhos. Todos os entrevistados nas áreas de pesquisa científica e 
médica relataram que trabalham em equipes, enquanto pouco mais da 
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metade das ciências sociais, humanidades e artes entrevistados o fizeram. 
(Houghton, 2003, p. 76, tradução nossa) 

 

Os dados colhidos pelo autor mostram que existe um comportamento semelhante entre 

os pesquisadores da UnB e os pesquisadores australianos. Tal como os australianos, 

pesquisadores brasileiros das áreas médicas e científicas preferem trabalhar em equipe, 

enquanto as das áreas de humanas mostram que preferem trabalhar em individualmente  

Esses fatos se relacionam diretamente com os resultados obtidos na análise dos 

currículos Lattes, pois como Balancieri (2005, p. 64) observa como os recursos tecnológicos 

têm influenciado a geração de trabalhos em grupo. 

 

6.2.5 Recursos e canais de comunicação não convencionais  
 

Em decorrência das transformações que o avanço da tecnologia trouxe para o campo 

da comunicação científica houve uma reação da comunidade científica que ultrapassou a 

interação do ambiente digital apenas como forma de recuperação da informação, como foi 

mostrado até então. A tecnologia também possibilitou que a comunicação científica se 

estendesse aos meios não convencionais de publicação científica. 

Pensa- se que por estarem mais envolvidas com as mudanças tecnológicas as 

disciplinas com base exata estariam mais envolvidas com esse processo de inovação 

tecnológica, como afirma Lally (2001, p. 80): 

 

Não surpreendentemente, a mudança tecnológica teve um impacto mais 
rápido nas disciplinas de base científica, onde os acadêmicos se sentem mais 
confortáveis com a tecnologia e muitas vezes estão ativamente na vanguarda 
do desenvolvimento de meios tecnológicos para apoiar a sua pesquisa 
(LALLY, 2001, p. 80, tradução nossa). 

 

Boeres (2004, p. 15) relata que a comunicação científica está sendo transformada, a 

autora afirma que a informação no formato digital está “abarcando novos métodos de 

pesquisa, disseminação e colaboração”. A pesquisa feita por Maron e Smith (2009) nos 

Estados Unidos e Canadá investigou os recursos de 358 entrevistados em seus campi. A 

pesquisa comprovou que “Embora muitos dos recursos digitais acadêmicos sejam 

principalmente baseados em texto, também há exemplos que incorporam tecnologia 

multimídia e ferramentas de rede para criar obras novas e inovador trabalhos”  
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Ao nos depararmos com dados que comprovavam à presença da tecnologia multimídia 

no processo de formação e também como resultado final de trabalhos acadêmicos, esta 

pesquisa também buscou comprovar se o avanço da tecnologia estavam influenciando os 

modos pelos quais os professores da UnB estavam produzindo e disseminando o resultado das 

suas pesquisas. Para isso lhes foi questionado se utilizavam meios não convencionais como 

fonte para as suas pesquisas e/ou se eles os utilizavam para disseminar o resultado de seus 

trabalhos acadêmicos. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 14: 

Uso e Disseminação da informação em canais não convencionais 

 

Tabela 14: Uso e Disseminação da informação em canais não convencionais 

Disciplina Acesso à recursos não convencionais Uso de canais não 
convencionais 

Medicina 

− Pensa que tudo deve ser publicado em 
revistas científicas com revisão por outros 
cientistas. Acredita que ciência não é para 
ser publicada em blogs ou em meios 
alternativos. 

− Não 

Enfermagem 
1 

− Ela utiliza vídeos e jornais quando encontra 
alguma informação relevante, mas apenas 
como material didático e não como fonte 
que alimente a sua pesquisa. 

− Não. Acredita na 
credibilidade dada as 
revistas e livros pelos 
pares. 

Enfermagem 
2 

− Diz que necessita acessar dados que 
indicadores de saúde que não encontra em 
bibliotecas, então acessa os sites de 
ministérios, mas não utiliza informações de 
sites não oficiais. 

− Não 

Física − Não 

− Não. Mas isso não quer 
dizer que ele não ache 
importante os trabalhos 
informais. Pensa até em 
fazer a divulgação nesse 
meio no futuro. 

Química 1 

− Sim. Pensa que a publicação do 
conhecimento deveria vir acompanhado de 
outras mídias, pois eles colaboram para 
melhor compreensão 

− Sim, principalmente para 
o ensino e para o ensino a 
distancia. Possui um 
projeto para criação de 
laboratórios que utilizem 
realidade virtual 3D. 

Química 2 
− Para a divulgação que é voltada para um 

público geral, aquele que não é 
especializado, utiliza vídeos. 

− Não 

Comunicação 

− Acha fundamental seguir os trâmites 
convencionais de julgamento e arbitragem 
pelos seus pares. Cita que o blog serve para 
fazer divulgação científica. 

− Usa portais de blogs, vai 
atrás de sites, vai buscar 
outros tipos de informação 
que complemente aquelas 
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que são tradicionais, pois 
se limitar a pesquisa aos 
anais de conferência, aos 
livros e aos artigos 
científicos estaria 
restringindo de mais a 
pesquisa. 

Educação 1 
− Navega na internet para encontrar matérias 

que possa fazer download. Assiste a vídeos 
de conferências. 

− Faz vídeos conferências. 
Possui um site que faz 
divulgação do seu trabalho 
e coloca vídeos das 
conferências que 
participou. 

Educação 2 − Não 

− Publica em blogs, pois 
funciona como um espaço 
de encontro virtual. 
Apenas o utiliza como 
auxiliar na divulgação de 
artigos. 

 

A necessidade de acesso a recursos de informação não convencionais foi mencionada 

unicamente por um pesquisador da Química, que acredita que elementos recursos multimídia 

facilitam o entendimento de determinados conhecimentos e também da Educação, que 

mencionou o uso de vídeos gravados de conferências. 

Uma pesquisa de Budd e Christensen (2003 apud Lally 2001, p. 463) estuda como os 

pesquisadores da área de Química estão estendendo o conteúdo das suas pesquisas aos meios 

não convencionais de informação científica. Lally (2001) relata como esses novos meios de 

comunicação científica podem trazer para o ambiente de pesquisa ferramentas que nunca 

antes usadas pelas bibliotecas. 

 

Com o constante aumento do número e a complexidade das fontes de 
informação eletrônica, uma questão legítima e necessária que surge é: até 
que ponto do corpo docente recorre a esses recursos? Patricia Davitt 
Maughan procurou algumas respostas para essa pergunta. Ela pesquisou 
corpo docente da Universidade da Califórnia, Berkeley e concluiu que, 
enquanto clássicos da faculdade fazem um uso limitado de informações 
disponíveis eletronicamente, o corpo docente das áreas de Ciência Política e 
da Química estão freqüentemente pesquisando em bases de dados eletrônicos 
e pela rede mundial. 
 (BUDD; CHRISTENSENS, 2003, p. 643, tradução nossa) 

 
Ainda se pôde notar das respostas dos entrevistados para a pesquisa que: 
• Apesar de ser citada na literatura Lally (2001), de Budd e Christensen (2003 apud 

Lally 2001) e Maron e Smith (2009) a necessidade de acesso a recursos de informação 
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não convencionais foi mencionada unicamente por um pesquisador da área de 

Química; 

• Os demais entrevistados negaram utilizar qualquer recurso não convencional como 

insumo para suas pesquisas, justificando o fato que a avaliação pelos pares é 

fundamental para a validação do conhecimento científico. 

• Os canais não convencionais de divulgação científica foram mais citados como 

insumos a integração dos conteúdos das aulas do que para a fundamentação de 

trabalhos acadêmicos. 

•  Dentre os canais mencionados estão blogs, páginas na internet, vídeos de conferências 

realizadas e outros canais que servem como complementam as publicações, não como 

recursos de publicação primária. 

Weitzel (2006) explica as vantagens que os recursos multimídia como blogs e fóruns têm 

sobre os convencionais:  

 

A publicação eletrônica certamente possui inúmeras vantagens sobre 
qualquer publicação impressa: seja pelos recursos de multimídia, de pesquisa 
e links para referências e citações, seja pelos serviços, fóruns, debates, 
contato com autor, entre outros recursos possíveis. (WEITZEL, 2006, p.3) 

 

Os demais entrevistados negaram utilizar qualquer recurso não convencional como 

insumo para suas pesquisas, às vezes justificando que o mais fundamental o conteúdo 

submetido à avaliação por pares. Em relação a adoção ou não de canais de disseminação não 

convencionais, mais da metade dos entrevistas afirmou utilizar ou pretender utilizar.  

 

 

6.2.6Percepção acerca da possibilidade de autoarquivamento 
 

Por último, os pesquisadores foram questionados sobre a possibilidade de existência 

de um mandato de depósito obrigatório. Sobre as políticas de depósito obrigatório, ou 

simplesmente mandatos, Moreno, Leite e Arellano (2006, p. 83) afirmam que: 

 

(...) devolve o direito ao autor de enviar seu texto para publicação onde este 
decidir e sem intermediação de terceiros: os documentos eletrônicos são 
inteiramente gerenciados pelos cientistas e são suficientemente flexíveis 
tanto para coexistir com os sistemas de publicação tradicional como para 
auxiliar os editores a se envolverem com algo mais próximo das 
necessidades dos pesquisadores, (...) 
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Costa (2008, p. 225) analisa que o processo de auto arquivamento atualmente se torna 

necessário para dar maior visibilidade a pesquisas científicas. A autora ainda afirma que o 

auto depósito dos trabalhos já publicados permite uma disseminação ampla e livre das 

barreiras impostas pelos preços e permissões de uso. “Desse modo, os repositórios devem 

conter uma cópia de todo trabalho publicado ou aceito para publicação em periódicos, livros 

ou outro veículo, em ambiente interoperável e aberto.”.  

Costa (2005) também é firme ao afirmar que o auto arquivamento por parte dos 

autores faria com que o resultado de seus trabalhos acadêmicos tivesse um impacto bem mais 

forte na visibilidade de suas pesquisas. Como já afirmado existe uma previsão que a prática 

do auto-arquivamento das pesquisas resulte no aumento concomitante da visibilidade dos 

pesquisadores e das instituições ao, por isso se estuda a possibilidade de tornar a prática do 

auto-depósito obrigatória para os pesquisadores  

Sobre a lei que obrigaria os pesquisadores a fazerem auto-depósito, Chalhub, e Ribeiro 

(2011) informam que: 

 

No Brasil, após anos tramitando no Congresso, o Projeto de Lei 1120/2007, 
que dispõe sobre o depósito compulsório em repositórios institucionais dos 
resultados de pesquisas realizadas por professores e pesquisadores de 
unidades de ensino e pesquisa, com financiamento público foi arquivado por 
desconhecimento ou má interpretação sobre seu conteúdo. (CHALHUB e 
RIBEIRO, 2011, p 2229) 
 

Várias instituições de pesquisa internacionais já possuem uma política de auto 

arquivamento dos trabalhos científicos ligados a elas por parte de seus pesquisadores, a 

adoção dessa política tem se mostrado bastante eficaz aumentando não só a visibilidade das 

pesquisas feitas quanto a dos repositórios. No Brasil ainda não existem instituições que 

obriguem o auto arquivamento de suas pesquisas. 

A tabela 15 foi elaborada resumindo as respostas dos pesquisadores quando indagados 

a respeito do auto arquivamento: 

 

Tabela 15: Percepções sobre a possibilidade de auto-arquivamento 

Disciplina Percepção acerca da possibilidade do autoarquivamento 
Medicina Não faria. Pensa que já existem muitas atividades que tem que 

fazer. 

Enfermagem 1 Sim 
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Enfermagem 2 Sim. Mas tem receio que não faria isso em um espaço de tempo 
pequeno. 

Física Não. Não acha que é necessário já que a UnB assina bases de 
dados onde esses textos já estão disponíveis. 

Química 1 Sim. Faria por achar o serviço muito útil. 

Química 2 Sim. Pensa que fazer ciência é divulgar então todos os meios 
para divulgar são viáveis. 

Comunicação Sim. Acha que nem precisaria ser compulsória. Se fosse 
compulsória, ou não, eu cumpriria da mesma maneira. 

Educação 1 Sim. Desconhecia o RIUnB, mas agora pretende entrar em 
contato com a equipe, pois acha que os pesquisadores não 
podem sonegar a informação. 

Educação 2 Utilizaria com certeza. Vê com muito otimismo e acha bem 
positivo que a produção seja divulgada. 

 

Dentre os seis pesquisadores entrevistados apenas dois afirmaram que não fariam o 

autoarquivamento de suas produções científicas. Os demais vêem com bons olhos a 

possibilidade de terem suas pesquisas divulgadas livremente em um repositório por estarem a 

favor do livre acesso a informação científica. 

As razões apostadas para a não adesão foram: 

• A grande demanda de atividades obrigatórias que a UnB já exige dos 

professores e 

• A não necessidade de manter uma cópia do arquivo já que a universidade 

possui acesso às bases de dados gerenciadas pelo portal de periódicos da 

CAPES. 

 

Kuramoto (2008, p. 871) afirma que a livre disponibilização dos conteúdos em 

repositórios sob o signo do acesso aberto trará para os países em desenvolvimento as 

seguintes vantagens: 

“*maximização da visibilidade das pesquisas científicas; 

  * internacionalização da informação científica produzida localmente; 

  * maior compartilhamento do conhecimento científico; 

  * redução da exclusão cognitiva e 

  * redução das desigualdades sociais.” 
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A pesquisa feita pela JISC em (2005) realizada com 780 acadêmicos de pesquisa do 

Reino Unido buscou investigar a posição deles frente ao auto arquivamento em repositórios 

institucionais e se eles faziam o depósito seguindo as políticas do acesso aberto à informação 

científica. Os resultados se encontram nas tabelas a seguir: 

Os resultados obtidos com o questionário da Sparks (2005) mostram que: 

• A área de medicina é a que possui o menor número de profissionais que 

realizam o auto arquivamento, com apenas 18.2% dos entrevistados, seguidos 

das Ciências Sociais com 24.1%; 

• Os pesquisadores de física adotam o auto arquivamento de uma forma 

equilibrada, com 50% que realizam contra 50% que não realizam; 

• A maior parte dos questionados da área de humanas, 62.5%, relatou não 

realizar o auto arquivamento. 

• A maioria dos entrevistados, 67.0% dos questionados relataram não fazerem o 

auto arquivamento contra apenas 33% que relata o praticar. 

Aos pesquisadores entrevistados pela Sparks (2005) que relataram fazer o auto-

arquivamento, foi questionado a licença que eles davam à suas pesquisas. Os resultados 

obtidos com o questionário mostram que: 

• Apesar da área de medicina ser a que mais se mostrou propensa a auto 

arquivar, a maioria de seus depósitos não estão em livre acesso, 69.4%; 

• Física é a área que mais deposita em livre acesso, com 44%; 

• A área de humanidades deposita apenas 15.6% de suas publicações livremente; 

• A maioria dos arquivos depositados não estão em acesso livre. São 65.5% com 

acesso restrito contra apenas 34.5% livre. 
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7. DIRETRIZES PARA A GESTÃO DE REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS  
 

Com base nas descobertas sobre as necessidades de acesso e hábitos de comunicação da 

informação científica de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento é possível 

oferecer um conjunto de recomendações que devem ser consideradas no modelo de gestão de 

repositórios institucionais. Essas recomendações tentam acomodar, até quando for possível, 

diferenças disciplinares existentes em uma universidade de modo que um único sistema de 

informação - o repositório institucional - reflita especificidades das diferentes áreas. Desse 

modo, recomenda-se que o modelo de gestão do repositório institucional considere que:  

 

• Os objetivos e importância do repositório devem estar elucidados: 

 

A percepção dos respondentes acerca do sistema de comunicação em sua área revelou que 

quando se fala em acesso e disseminação de resultados de pesquisas a solução está 

diretamente ligada ao Portal de Periódicos da CAPES. Essa recorrente perspectiva torna 

nebulosa a proposta do RI, o que requer de seus gestores uma capacidade apurada de 

elucidação da comunidade universitária a respeito das propostas de preservação do RI. 

As funções dos RI e do Portal de Periódicos da Capes são complementares e não 

divergentes, é necessário que sejam evidenciadas didaticamente o papel de cada uma das 

estratégias, tornando evidente para os pesquisadores que as propostas são diferentes, e não 

excludentes. 

 

• Interoperabilidade entre bases de dados: 

 

Este aspecto deve receber uma constante atenção dos gestores no sentido de promover 

a integração do RI com outros sistemas de informação, especialmente de modo a torná-lo 

mais passível de ser encontrado. Para isso os gestores dos repositórios devem estabelecer 

padrões para a descrição de dos metadados, além de elaborarem uma política em conjunto que 

preserve as características principais de cada instituição. 

A autoria múltipla de artigos, sobretudo quando envolve autores vinculados a outras 

instituições, pode significar que para determinados recursos de informação a catalogação e a 

indexação já tenha sido realizada, bastando apenas a importação de registro por meio de 

mecanismo específico disponível para a gestão do RI. 
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• Conteúdo dos repositórios: 

 

Os dados apontados pela pesquisa mostram que há diferenças significativas no modo 

como diferentes disciplinas se comportam, logo os repositórios devem ser estruturados de 

uma forma que preserve tais diferenças pois os  pesquisadores buscam encontrar trabalhos que 

respeitem seus modos característicos de pesquisa. 

A Comunicação e a Educação, diferentemente das demais áreas, adotam 

equilibradamente outros canais de comunicação, o que requer a análise de seu fluxo e 

estabelecimento de processos diferenciados. Ou seja, o entendimento de fluxo da informação 

científica manifestada em outros tipos de produção científica, que não o artigo de periódico, é 

necessário de modo que sejam reconhecidos os principais atores envolvidos, os fatores 

condicionantes de sua disponibilidade e acessibilidade, e, inclusive, procedimentos de 

organização da informação diferenciados.  

Pesquisadores da Química e a Educação manifestaram estar envolvidos com a 

utilização de outros recursos de informação e canais não convencionais para a disseminação 

de seus resultados de pesquisa. É importante que este aspecto seja considerado por gestores de 

repositórios institucionais em uma análise de comportamento mais abrangente. 

 

• Uso de línguas estrangeiras: 

 

Na Enfermagem, Comunicação e Educação predominam a língua portuguesa como 

idioma principal da publicação de artigos de periódicos. Tendo em vista que umas das 

principais funções dos RI é aumentar a visibilidade da produção científica e que o idioma 

constitui uma das barreiras para tal, gestores de repositórios devem estabelecer que recursos 

de informação cujo idioma empregado seja o português devem ser catalogados, e, sobretudo, 

indexados em língua inglesa para que possam ser recuperados por pesquisadores em 

diferentes países. 

É sugerido o idioma inglês para a catalogação e indexação dos trabalhos porque, como 

observa Stump (1993) existe uma tendência tanto de publicação quanto de disseminação do 

trabalho de pesquisas serem feitas na língua inglesa. 

 

• Negociação de direitos autorais: 
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  A predominância do inglês em algumas áreas, como a Física e a Química, sugere 

maior atividade de publicação em periódicos estrangeiros, cuja negociação de licenças, no 

caso da ausência do auto-arquivamento, requer a interação com editores estrangeiros ou 

diretório internacional de licenças.  

A predominância de autoria múltipla requer maior atenção quanto ao gerenciamento 

de direitos autorais. Autores que executam o auto-arquivamento propriamente dito ou mesmo 

o depósito mediado devem estar esclarecidos que os demais autores também devem ceder 

direitos não exclusivos à instituição mantenedora do RI. 

 

• Uso de recurso não convencionais: 

 

A indicação de necessidade de acesso à recursos de informação e meios de 

disseminação não convencionais, mesmo que pouco apontada pelos pesquisadores 

entrevistados, revela indícios de transformações no modo como algumas áreas acessam e 

disseminam seus resultados de pesquisa. Considerando que os RI lidam diretamente com a 

oferta do acesso e com a disseminação da produção científica, tais aspectos devem receber 

maior atenção dos gestores de modo tornem qualquer modificação nesse sentido facilitada. 

A preocupação com falta de arbitragem de recursos de informação é alvo da atenção 

de Mueller (2006), a autora explica que a falta de uma política de avaliação dos artigos pelos 

pares faz com que a credibilidade dos trabalhos publicados seja abalada, pois prevalecia a 

crença de que apenas para o modelo de publicação tradicional poderia ser atribuída a 

validação do conhecimento garantindo a qualidade e confiabilidade da publicação.  

Com relação a preocupação de Mueller (2006), o problema pode ser resolvido com a 

adoção de uma tag que indique se o trabalho foi ou não avaliado por pares. Caberá ao usuário 

decidir se usará ou não o trabalho disponibilizado. 

Como a credibilidade conferida por processo de avaliação pelos pares é uma 

preocupação presente na fala de maior parte dos pesquisadores é possível que gestores de RI 

cheguem à conclusão que devam flexibilizar tal aspecto passando a gerenciar recursos de 

informação não avaliados.  

 

• Auto-arquivamento: 
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A maior parte dos pesquisadores afirmou que cumpririam um possível mandato 

depósito obrigatório. Nesse sentido, o autoarquivamento não pode ser uma alternativa 

desconsiderada pelos gestores de RI, como vem acontecendo em todo o Brasil.  

É fundamental que os gestores mensurem a inclinação das diferentes áreas em direção 

ou não ao auto-arquivamento de modo a empreenderem esforços para o depósito mediado 

junto aquelas áreas que não estão propensas e, assim, potencializar a utilização de seus 

recursos. Tal constatação também é relevante frente ao desafio estratégico de estabelecimento 

de uma norma institucional de depósito obrigatório; 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 O objetivo central deste trabalho foi mapear os hábitos de comunicação científica dos 

professores de pós-graduação da Universidade de Brasília a fim de estabelecer insumos para a 

gestão de repositórios institucionais de acesso aberto. Para contextualizar a importância do 

objetivo buscou estabelecer o papel do Movimento de Acesso aberto à informação científica e 

a criação de repositórios para a disseminação e recuperação da informação científica.  

O referencial teórico que norteou a pesquisa realizada considera que o estabelecimento 

de um modelo de gestão de repositórios institucionais deve contemplar as diferenças 

disciplinares, sendo anteriormente necessária a análise de hábitos de comunicação e acesso à 

informação em diferentes áreas do conhecimento. Os resultados dessa análise apontam para 

uma série de recomendações para a gestão dos repositórios em nível operacional e também 

em nível estratégico.  

As principais recomendações baseiam-se em: 

1. As disciplinas Física, Química, Medicina e Enfermagem adotam o artigo de 

periódico como canal preferencial, enquanto Comunicação e Educação 

preferem publicar os resultados de seus trabalhos em artigos de conferencias; 

2. A língua portuguesa não é o idioma predominante nos artigos de periódicos de 

todas as áreas; 

3. Em relação ao tipo de autoria dos artigos de periódicos, as disciplinas 

Educação e Comunicação preferem a autoria única enquanto Física, Química, 

Medicina e Enfermagem possuem preferência autoria colaborativa; 

4. Alguns pesquisadores avaliam que o Portal de Periódico da Capes desempenha 

papel fundamental no fluxo da comunicação científica em suas áreas. 

5. Canais não convencionais de publicação ainda são pouco utilizados pelos 

pesquisadores. 

6. Existem dentro da instituição professores que vêem com otimismo a 

possibilidade de auto-arquivamento 

Evidentemente, nenhum ou maior parte das constatações que fundamentaram a 

elaboração das recomendações são amplamente generalizáveis. Entretanto, surge a 

necessidade de continuidade do estudo a partir de um amplo espectro de áreas do 

conhecimento, de modo que as constatações pudessem dispor de medidas de comparações de 

hábitos de comunicação e necessidades de acesso às informações mais contrastantes. 
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