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Pra começo de conversa...



A (i)lógica vigente é

• O professor/pesquisador é pago para realizar 
pesquisas com recursos públicos;

• O local onde é realizada a pesquisa (em geral 
nas Universidades) é mantido com recursos 
públicos;

• O pesquisador recebe recursos públicos para 
desenvolver a sua pesquisa;



• O pesquisador, para desenvolver a sua 
pesquisa, necessita estar atualizado dos 
avanços já realizados por meio da consulta em 
revistas científicas e vai à biblioteca;

• A biblioteca, mantida com os recursos 
públicos do orçamento das Universidades, faz 
a assinatura da revista que o pesquisador 
necessita.



Conclusão...

Recursos públicos são utilizados 
para pagar várias vezes pelo 

mesmo produto e o público não 
tem acesso a ele



Insatisfação da Comunidade Científica

+

Surgimento das NTIC / softwares para 
construção de revistas eletrônicas e repositórios 

digitais

Movimento de Acesso Aberto à Informação 
Científica



O que é?

É disponibilização livre e gratuita da 
informação científica em texto completo na 
internet, de modo que qualquer usuário possa 
ler, fazer download e distribuí-lo 
irrestritamente .  



• Acabar com o Portal da Capes

• Facilita o plágio

• Entregar as pesquisas brasileiras aos 
estrangeiros

• Piora a qualidade das publicações
(Kuramoto, 2009)

Acesso Aberto: mitos



E o que o Brasil tem ganho por parte desse 
Movimento de Acesso Aberto à Informação 

Científica?

• Se alinhou aos demais países do globo;

• Conhece e dá a conhecer à sociedade a 
pesquisa nacional;

• Faz a sua ciência ser mais visível nacional e 
internacionalmente;



• Pode melhor controlar seus gastos com 
financiamentos de pesquisas e dar a conhecer 
à sociedade aonde o seu dinheiro está sendo 
investido;

• Evita duplicações de esforços e recursos em 
pesquisas desenvolvidas por outros 
centros/unidades de pesquisa nacionais;

• Entre outros benefícios...



Portal Brasileiro de Acesso Aberto à Informação Científica -
oasisbr
http://oasisbr.ibict.br

O oasisbr é um portal multidisciplinar que permite o acesso gratuito à 
produção científica brasileira de autores vinculados às universidades e 
institutos de pesquisa brasileiros. 

Quantidade de documentos no oasisbr: + 2.400.000



Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD
http://bdtd.ibict.br

A BDTD integra os sistemas de informação de teses e dissertações 
existentes nas instituições de ensino e pesquisa brasileiras. Estes 
documentos são disponibilizados na internet gratuitamente, em texto 
completo. 

Quantidade de Documentos: + 545.000



Red de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia - LA Referencia
http://www.lareferencia.info

Países participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
Equador, El Salvador, México, Peru
País observador: Portugal
Total de documentos brasileiros: 73%



A conscientização a respeito do recurso público 
aumentou

O mundo vem assumindo, cada vez mais, a 
cultura do compartilhamento

E como não poderia ser diferente...

O mundo científico se organiza hoje em torno 
da Ciência Aberta



O que é Ciência Aberta?

partilha do conhecimento entre a comunidade 
científica, a sociedade e as empresas, 
possibilitando desta forma ampliar o 
reconhecimento e o impacto social e 

económico da ciência. 

Ciência Aberta [...]é a abertura do processo 
científico enquanto um todo, reforçando o 

conceito de responsabilidade social científica.
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Pilares da Ciência Aberta



• Aumenta a visibilidade das pesquisas 

• Acelera a pesquisa

• Otimiza os investimentos em pesquisa - reuso

• Aumenta a possibilidade de realização de 
pesquisas cooperativas

• Aumenta o rigor acadêmico

• Possibilita que uma pesquisa possa ser reproduzida

• Elimina a perda de dados

• Etc, etc, etc...

Qual a importância da Ciência 
Aberta?



É hora dos Dados Abertos 
de Pesquisa!

O que são?

dados originados de coletas efetuadas no 
desenvolvimento da pesquisa.



Ciência Aberta/Dados Abertos 
no mundo

• Argentina -Ley 26899; 

• França – Lei 2016-1321 – Favorecer a circulação 
de dados e conhecimento; 

• Canadá – política “as Agências têm um interesse 
fundamental em promover a disponibilidade de 
resultados que resultam da pesquisa que 
financiam, incluindo publicações e dados de 
pesquisa, para o público mais amplo possível e 
na primeira oportunidade possível”



• EUA - S.779 — Política de Acesso Público à 
Pesquisa Federal

• Itália - Decreto-Lei 8 de agosto de 2013, n. 91; 

• Comissão Europeia - Horizon 2020 – Plano S

• Portugal – Decreto-Lei n°362/86, de 28/10; 
Decreto-Lei n°52/2002/; Decreto-Lei 
n°74/82

Ciência Aberta/Dados Abertos 
no mundo



• NIH - National Institutes of Heath; 

• Royal Society; 

• Wellcome Trust; 

• NSF - National Science Foundation;

• Instituições signatárias do Concordat on Open 
Research Data; 

• Scottish Funding Council

Ciência Aberta/Dados Abertos 
no mundo



• NHMRC- National Health and Medical 
Research Council; 

• The Higher Education Funding Council for 
Wales; 

• Cancer Research UK; 

• The Natural History Museum.

Ciência Aberta/Dados Abertos 
no mundo



Acordo com o CERN para a utilização do Zenodo
para abrigar os dados da América Latina

Ciência Aberta/Dados Abertos 
no mundo



No Brasil



Recomenda diretrizes gerais

• Aos pesquisadores

• Às universidades e institutos de pesquisa brasileiros

• Às sociedades cientificas e academias de ciência

• Aos órgãos de fomento à pesquisa

• Aos editores de revistas ou periódicos científicos

• Aos cursos de pós-graduação e graduação nas áreas de informação, 
em especial Ciência da Informação

• Aos gestores e executores de programas e projetos de dados de 
pesquisa, especialistas em Ciência da Informação e Ciência da 
Computação e profissionais de informação em geral 

2016

Manifesto de Acesso Aberto a Dados da 
Pesquisa Brasileira para Ciência Aberta



Outras iniciativas nacionais

• Processo de co-criação do 4º Plano de Ação 
Nacional da Parceria Governo Aberto – OGP 
(Open Government Partnership) – 8 marcos 
de ação - coordenação do compromisso da 
Embrapa

• Fiocruz – Plano de dados abertos; Livro Verde 
da Ciência aberta e dados abertos; curso “Do 
Acesso à Ciência Aberta”; publicação “Marcos 
legais nacionais em face da abertura de dados 
para pesquisa em saúde



• Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP) “[...]considera necessário 
que os dados resultantes de projetos 
financiados pela Fundação sejam gerenciados 
e compartilhados de forma a garantir o maior 
benefício possível para o avanço científico e 
tecnológico.” 

• Projeto RNP-IBICT

• IBICT representante da Iniciativa GO FAIR –
Lançamento do Manifesto GO FAIR

Outras iniciativas nacionais
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Outras iniciativas nacionais



Em termos legais

• Lei de Acesso à Informação - 12.527/2011 
regulamenta o direito constitucional 
de acesso às informações públicas

Mas...

FALTA-NOS UM MARCO LEGAL QUE TRATE 
ESPECIFICAMENTE DA CIÊNCIA ABERTA!



Por que a resistência ou o 
pânico de uma lei?

Não deverão ser objeto de depósito em 
repositório institucional da produção técnico-
científica e dos dados de pesquisa:

• a produção técnico-científica e os dados de 
pesquisa protegidos por contrato de direito de 
propriedade intelectual ou que contenha 
invenções ou modelos de utilidade passíveis 
de patenteamento;



• informações sensíveis ou que venham a 
prejudicar ou causar risco a projetos de 
pesquisa e desenvolvimento científico ou 
tecnológico, 

• aqueles dados que possam colocar em risco a 
soberania nacional.

NÃO HÁ O QUE TEMER!!!!

HÁ O QUE PERDER...
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