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ACESSO ABERTO CRESCENDO....

De acordo com Archambault et al. (2013), já alcançamos
aqui no Brasil, um ponto de inflexão em relação à 
quantidade de publicações científicas (revistas e artigos) 
disponíveis em OA, atingindo 63% do total publicado. Os
autores reconhecem a importância da SciELO neste
cenário. 

Em torno de 25% de artigos científicos recentes são
acessíveis em revistas OA, e mais 15–20% podem ser
encontrados como cópias verdes legítimos em
reposítiorios (BJORK, 2017)

Artigos OA recebem 18% mais citações que não OA, 
impulsionado principalmente pelo OA verde e híbrido. 
(PIOWAR et al., 2017) 



Figure 1. Percentage increase in research articles in PubMed Central, relative to 2000.

Tennant JP, Waldner F, Jacques DC et al. The academic, economic and societal 
impacts of Open Access: an evidence-based review [version 2]. F1000Research 2016, 
5:632 (doi: 10.12688/f1000research.8460.2)



MESMO ASSIM.... DEPOIS DE 2 DÉCADAS DO 
MOVIMENTO OPEN ACCESS...

O progresso na direção ao OA pleno é mais lento do 
que esperava-se. Atualmente, entre 35 e 50% de todos
os artigos de anos recentes podem ser encontrados
como OA dourado, híbrido ou cópias verdes (BJORK, 
2017).

Temos somente em torno da metade dos artigos de 
pesquisa do mundo abertos, e o resto fica atrás de uma
barreira financeira (paywall) 3 a 4 anos pós publicação. 
(Boselli & Galindo-Rueda, 2016).



AINDA....

Em torno de 80% de todos os novos
artigos científicos em 2017 serão
indisponíveis, após publicação, via canais
legítimos (Research Consulting, 2017; 
Taylor, 2017). 

Mais motivos ainda para trabalharmos em
prol do OA verde! Lembrando das suas
metas nobres (tema da Semana Mundial 
de OA este ano):  





AINDA APENAS DUAS VIAS PARA O ACESSO 
ABERTO...?

Fonte: http://www.crestock.com/image/338052-Rail-Road.aspx

Revistas em acesso 
abertoRepositórios  

digitais
“OA Verde:  consiste no depósito em
repositórios de artigos de pesquisa que já
foram publicados ou espera-se que serão
publicados em revistas científicas, 
revisados pelos pares, frequentemente
envolvendo o auto-arquivamento do 
artigo num repositório pelos autores”  
(PINFIELD et al. 2014 ).



Brasil:  1.091 revistas em OA – 1º. lugar no mundo, seguido por Indonesia
(1.045 revistas OA)

Via dourada



VIA VERDE:: NO MUNDO

http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&search=&groupby=c.cCountry&orderby=Tally%2
0DESC&charttype=pie&width=600&height=300&caption=Proportion%20of%20Repositories%20by%20Country%20-%20Worldwide



Via verde:: hoje 97 repositórios no Brasil 

79% dos 
Repositórios 
brasileiros são 
institucionais. 



OA: HOJE SE ENCONTRA NUMA PAISAGEM 
MUITO PLURALISTA & MATIZADA... 

Algumas se referem à via dourada como OA “platina” 
(platinum) – acesso permanente, gratuíto para publicar
(sem APCs – taxas de processamento), publicado com uma
licença CC BY, p.ex. 99,9% das revistas do SciELO. 

OA “bronze” – artigos disponíveis gratuitamente para a 
leitura na página da Editora, mas sem uma licença aberta, 
(p.ex. CC) mas também não publicados em revistas listadas
como OA no DOAJ (Diretório de Revistas Acesso Aberto)

Revistas OA híbrido – revista fechada, de assinatura, que 
publica alguns artigos imediatemente em OA (usualmente 
depois que o autor paga as taxas de processamento –
APCs). 



https://chorasimilarity.wordpress.com/2015/05/



ONDE SE ENCONTRA A PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM OPEN 
ACCESS ?

1. NOS SERVERS DE PREPRINTS



arXiv – o mais antigo repositório de preprints 
(e-prints) - de 20+ anos: contem 1,316,769 itens



BioarXiv – o mais novo repositório de e-prints 
Chan Zuckerberg Initiative





ONDE ESTÃO OS TRABALHOS EM OA HOJE?

2. Sobretudo, nas chamadas Scholarly collaboration 
networks (SCNs), como ResearchGate, Academia.edu, 
Mendeley

Até fala-se na “The Facebooking of Scholarly Research”
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/10/12/facebooking-scholarly-research/



3. “BLACK” OPEN ACCESS
SciHub & 

“Para ambas as SCNs e sítios piratas, há
três motivos por que ficaram tão
populares com ambos os autores e 
leitores. Facilidade de uso, o fato que
são percebidos como moralmente
aceitáveis pela maioria dos acadêmicos
(Travis, 2016) e os riscos legais quase
não-existentes em depositar ou
download artigos individuais.” (BJÖRK, 
2017, p.174).



Artigo por John Bohannon, Science, Apr. 28, 2016 

http://www.sciencemag.org/news/2016/04/whos-downloading-pirated-papers-everyone



SciHub downloads no mundo 





PAUSA PARA PENSAR O QUE IMPLICA...

OA negro deve ser visto como um sintoma de um 
modelo profundamente defeituoso de publicação 
acadêmica mainstream, que não conseguiu se adequar 
às necessidades da comunidade internacional de 
pesquisa.

Mais grave é que 15+anos depois da Declaração da 
Budapeste, e com todos os esforços na arena dos 
repositórios de acesso aberto, ainda precisamos de um 
site “pirata” para assegurar o acesso aberto!! 

BJORK, 2017; GREEN, 2017) 



Extensão para o browser – Unpaywall – procura artigos disponíveis em 
acesso aberto de forma legítima. Ou seja, aqueles artigos que a revista 
já disponibiliza em OA ou que um autor / sua biblioteca RI 
disponibilizou em OA



A REALIDADE É QUE...
A OA verde tradicional em repositórios institucionais vem 
lutando para que os pesquisadores autoarquivassem seus 
artigos. 

Os pesquisadores simplesmente não parecem ter 
interesse em realizar os pequenos passos envolvidos  
(Artigo “Zeno´s Paralysis” – Stevan Harnard retrata o 
fenômeno).

Muitos nem sabem da possibilidade de autoarquivar. 
(arXiv, PMC ainda atraem pesquisadores em certas áreas)

Ultimamente, algumas Editoras comerciais vem 
restringindo mais as regras de embargo para o 
autoarquivamento em repositórios, fazendo o OA verde 
menos atraente aos pesquisadores.  



BARREIRAS NO USO DO RI

Um survey de 123 pesquisadores espanhois em 2016 
demonstrou que apenas 13% dos autores
autoarquivaram artigos no RI enquanto mais que 
metade postou no ResearchGate (BORREGO, 2017). 

Não sabem da existência do RI – falha de comunicação
institucional (BORREGO, 2017).

Semelhança de resultados em pesquisa realizada na USP 
– 8 de 11 pesquisadores entrevistados em 2 PPGs 
Engenharias não souberam da existência do RI. 
(GUIRRA; FURNIVAL, 2016).



BARREIRAS NA ADOÇÃO DO RI

O uso do RI demanda mudanças no fluxo de trabalho
(workflow ) usual de pesquisadores, 
orientadores/docentes, estudantes, TAs, bibliotecários. 

Principalmente para o OA verde (os RIs), mudanças são
necessários para todos os stakeholders (atores) 
envolvidos.





A “VIA VERDE” – OS REPOSITÓRIOS

“Repositório Institucional:  é um conjunto de serviços que a 
universidade oferece aos membros de sua comunidade 
para a gestão e disseminação de materiais digitais criados 
pela instituição e seus membros comunitários.   É 
essencialmente um compromisso organizacional para a 
supervisão deste material digital, incluindo a preservação a 
longo prazo, assim como organização e acesso ou 
distribuição.” (LYNCH, 2003 citado por KURAMOTO, 2008, ênfase nossa) 



(AUTO)ARQUIVAR O QUÊ NUM REPOSITÓRIO?
Dependerá da política local do seu repositório institucional!!

 Artigos já publicados numa revista “gold” open access
 Artigos já publicados numa revista de assinatura/revista fechada
 Preprints, teses, dissertações, literatura cinzenta etc.
 Conjuntos de dados “brutos” (datasets )



POLÍTICAS PARA OA: MANDATOS…? 

FONTE:  opensesameusa.com
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PRÓXIMO PASSO RI UFSCAR: CARGA AUTOMÁTICA DOS METADADOS –
USANDO SCRIPT SYNCLATTES, DESENVOLVIDO NA UFSCAR

Posterior localização do texto completo 
Haverá um email automaticamente 
enviado ao pesquisador, para que ela/e 
faça o autoarquivamento



PRÓXIMO PASSO RI UFSCAR: IDENTIFICAÇÃO 
DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, DE CUNHO 
ADMINISTRATIVO PARA SEREM DEPOSITADOS 
NO RI-UFSCAR, PARA ATENDER O LAI.  (POIS 
ATUALMENTE, A SITUAÇÃO DE RECUPERAÇÃO 
DA INFORMAÇÃO DESSE TIPO PELO PÚBLICO 
VISITAINDO O SITE DA UFSCAR É CAÓTICA.)

PRÓXIMO PASSO RI UFSCAR: CARGA 
AUTOMÁTICA DOS TEXTOS COMPLETOS DO 
SCIELO, USANDO SCRIPT DESENVOLVIDO NA 
UNESP





Aberto para

Melhor participação global em conhecimento e investigação científica 
Aberto para admitir novas formas de investigação científica, como mineração 
de textos e de dados 
Aberto para aumentar a visibilidade da minha investigação científica
Aberto para que o público certo possa ter acesso aos meus conhecimentos 
Aberto para melhorar a saúde pública
Aberto para acelerar a criação da cura para o câncer
Aberto para facilitar uma
Aberto para traduzir conhecimentos em novas línguas
Aberto para permitir acesso offline ao conhecimento em regiões remotas
Aberto para aumentar o retorno do investimento público em pesquisa
Aberto para encontrar novos colaboradores
Aberto para aprimorar nossa compreensão do mundo
Aberto para assegurar reprodutibilidade
Aberto para que as oportunidades sejam equitativas

https://docs.google.com/document/d/1fYV4w6YxCQm8kF0BTUrIoai2g6kMIS
sGlJThV38WPdI/edit#



OBRIGADA! 

Thank you for your attention!

chloe@ufscar.br
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