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Paradigma aberto


A onipresença das tecnologias digitais dentro da
academia traz mudanças na forma de trabalho
científico.



A paisagem digital e informacional – a “scholarly
information infrastructure” é composta por tecnologias,
serviços, práticas e políticas que apoiam a e-Science formas de scholarship (trabalho acadêmico) que são
intensivas em dados e informação, distribuídas,
colaborativas e multidisciplinares.



Digital scholarship: uso e geração de coleções digitais,
ferramentas analíticas para gerar novos produtos
intelectuais, para localizar e gerir arquivos pessoais.

Paradigma aberto
A

scholarship digital é visto como scholarship social
porque seu modus operandi gira em torno dos
princípios de colaboração e abertura.

 Burton

(2009) define o acadêmico aberto – o open
scholar – como “alguém que faz seus projetos e
processos intelectuais visíveis digitalmente e quem
convida e encoraja a crítica contínua do seu
trabalho como também o uso secundário de
qualquer parte ou de todo dele – em qualquer
etapa do seu desenvolvimento.”

E

tem sido assim nos últimos 350 anos
compartilhamento de textos e resultados
no âmago da atividade e evolução científicas.

Paradigma aberto
O

paradigma “velho” estendeu a proteção legal para
os pesquisadores e protegeu a viabilidade do
empreendimento de publicação em que os
pesquisadores dependiam para a difusão do seu
trabalho.

O

paradigma aberto enfatiza liberdade de acesso sem
barreiras ou custos;
o direito de terceiros a acessar trabalhos para seu
próprio uso em nome do bem maior;
um compromisso implícito em fazer os dados “brutos”,
“primários” livremente disponíveis apesar do custo e
esforço dispendidos para obtê-los;
renúncia de controle sobre estes na medida em que os
dados e resultados estejam livremente disseminados.

(ROYAL SOCIETY, 2012; ANSOLABEHERE ET. AL. 2016)

Acesso Aberto aos dados científicos “brutos”

Relatório da
Royal
Society de
2012 sobre a
necessidade
de
disponibilizar
os dados da
pesquisa
científica

Incentivar dados abertos
 Dados

abertos asseguram a possibilidade de
replicar experiências e pesquisas científicas
 Dados abertos hoje vinculados à publicação de
artigos em periódicos
 P.ex o periódico Psychological Science adotou o uso
de emblemas (badges ) para sinalizar a
disponibilidade, autodeclara pelos autores, de
dados abertos relacionados a certos artigos
 Antes do uso desse símbolo, menos que 3% de
artigos declararam disponibilizar dados abertos;
depois da adoção, 23%, subindo para 39% na 1ª
metade de 2015. (KIDWELL et al. 2016)

Paradigma aberto
 Em

resumo:
O conhecimento não é mais um produto apenas,
mercadoria, mas um recurso que, como a água, é
necessário para a vida, e a sua divulgação deixou de
ser um problema técnico.
Os pesquisadores têm uma obrigação moral
para fazer a pesquisa descobrível, acessível,
interoperável e reutilizável.
Da mesma forma, os usuários dos resultados da
pesquisa, incluindo de dados, têm a obrigação moral
de citar, atribuir ou dar crédito a este uso em
sua pesquisa publicada e na apropriação desses
dados.
(ANSOLABEHERE ET. AL. 2016)

Paradigma aberto - 3
Compartilhamento já alcança todos os aspectos da
atividade científica na medida em que os serviços
baseados na web colaborativa crescem:
Dropbox – 400 milhões de usuários (em 2015)
Redes de colaboração acadêmica (scholarly
collaboration networks - SCNs) – além de facilitar o
compartilhamento em níveis sem precedentes – vem
com recursos agregadores de valor como geração e
gestão de referências, fluxos de trabalho e perfis de
autores/acadêmicos.
Em 2015:
Academia.edu – 25 milhões de usuários
ResearchGate: 8 milhões de usuários;
Mendeley: 5 milhões de usuários.
(DYLLA, 2016)

Acesso aberto: a “via dourada” bem consolidada no Brasil (878
revistas registradas no DOAJ); via verde ainda sob construção (90
repositórios)

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

Consolidação das editoras
Ao mesmo tempo..... comerciais
 Antes

da 2ª Guerra Mundial, a maioria dos
periódicos científicos foi publicada por Sociedades
Científicas.
 Meados dos 1990s – mudou a paisagem:
as editoras comerciais – 40% dos periódicos
sociedades científicas/profissionais – 25%
editoras universitárias/educacionais – 16%
1994-8 – Elsevier responsável por 20% de todos os
artigos indexados no ISI.
“A proporção da produção científica publicada em
revistas proprietárias tem aumentado de forma
constante ao longo dos últimos 40 anos, e mais
ainda desde o advento da era digital.”
(LARIVIÈRE et al. 2015)

Fig 2. Número de periódicos migrando de editoras pequenas para editoras grandes, e das
editoras grandes para as pequenas por ano de migração nas Ciências Naturais e Médicas,
e nas Ciências Sociais e Humanas.

Larivière V, Haustein S, Mongeon P (2015) The Oligopoly of Academic Publishers in the
Digital Era. PLoS ONE 10(6): e0127502. doi:10.1371/journal.pone.0127502
http://journals.plos.org/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0127502

E além de ter adquirido o Mendeley (em 2013),
Elsevier muito recentemente (em 2016) adquiriu o
Repositório e comunidade online - SSRN the Social
Science Research Network

2016

“A Internet é construído sobre a cópia. O quê acontece online em 60 segundos?
Isso é verdade em um nível puramente
técnico: na medida em que pacotes de
dados transitam ao redor do mundo,
eles são copiados de rede para rede e,
finalmente, para o dispositivo do usuário
final. Mas também é verdade em
termos de como as pessoas usam a
Internet: estão constantemente
enviando cópias através da rede, quer
que sejam trechos parciais ou obras
inteiras. Isso é um grande problema,
porque uma vez que uma criação está
em uma forma fixa, é automaticamente
sujeita ao copyright (direitos do autor),
um monopólio intelectual que dá aos
criadores o poder de impedir que
cópias sejam feitas de seu trabalho.
Muito simplesmente, esta situação
garante que quase todo mundo usando
a Internet também está infringindo a lei
várias vezes todos os dias.”(MOODY, 2015)
“O usuário normal da internet
infringe a lei de copyright em
média 80 vezes ao dia.”
(TEHRANIAN, 2007)

https://br.pinterest.com/pin/419679259007226579/

O gap ‘lei / norma’ – a diferença entre o
que a lei diz, e aquilo que as pessoas fazem tornou-se um abismo enorme

A tecnologia de impressão avançou; assim deve fazer o copyright.

William Caxton showing specimens of his printing to King Edward IV and his Queen. Published in The Graphic in 1877
referring to The Caxton Celebration. The Caxton Celebration, commemorating the 400th anniversary of the first
printed book in England, took place in London in the summer of 1877.

Copyleft & Licenças
Abertas
Diferente do copyright – que pode ser resumido na
expressão “todos os direitos reservados” – o Copyleft
transmite a ideia que haverá sempre garantia de
retirar barreiras à utilização, difusão e modificação
de uma obra criativa sem a permissão do criador,
desde que as mesmas liberdades sejam preservadas
em versões modificadas. (Por isso, licenças copyleft
são consideradas “virais”)
Os 4Rs “Reutilização, Rever, Remix e Redistribuir”

GNU free doc
licence

O copyleft denomina genericamente uma ampla
variedade de licenças que permitem, de diferentes
modos, liberdades em relação a uma obra
intelectual.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copyleft

Surge no contexto do software livre – Stallman, pesquisador IA do MIT
– em 1985 – cria o General Public License (GPL) do GNU, para
disseminar “permissões livres” aos programas de computador sob
uma única condição: a de não colocar obstáculos à circulação dos
programas modificados sob a licença GPL. (SANTINI; LIMA, 2008)

Creative Commons






Fundada em California 2001 por James Boyle,
Lawrence Lessig, Hal Abelson
Organizção sem fins lucrativos
Sua ideia basilar é assegurar um ambiente no qual a
difusão de conteúdo seja fomentada e que, a partir
disso, novos conteúdos sejam criados, fornecendo a
garantia de que o conteúdo tenha certas proteções
que podem variar desde a proteção mais tradicional
de “todos os direitos reservados” até “alguns direitos
reservados” (CREATIVE COMMONS, [s/d]).
Os produtores devem conservar sua capacidade de
reivindicar a autoria do seu trabalho (direito autoral
moral), mas todos devem ser autorizados a copiar e
usar livremente as informações segundo seus interesses
e propósitos.

As licenças CC

“Os nossos instrumentos fornecem a todos, desde
criadores individuais até grandes empresas, uma
forma padronizada de atribuir autorizações de
direito de autor e de direitos conexos aos seus
trabalhos criativos.
Em conjunto, estes instrumentos e os seus utilizadores
formam um corpo vasto e em crescimento de bens
comuns digitais, um repositório de conteúdos que
podem ser copiados, distribuídos, editados,
remixados e utilizados para criar outros trabalhos,
sempre dentro dos limites da legislação de direito
de autor e de direitos conexos.”

Licença vs. Copyright

O Licenciamento é uma forma de copyright
conhecido como “licenciamento público de
copyright (public copyright licensing). (DOAJ)
Lembrando que o copyright é: “o direito de cópia
ou reprodução de uma obra, resguarda aquele que
tem o direito de utilizá-la, sejam estas literárias,
artísticas ou científicas, da forma que lhe convier,
sendo requerida autorização para sua reprodução
parcial ou total.” (SEGNINI; ZAFALON, 2010).

http://
wiki.ubc.ca/
images/thumb/
0/0f/
CC_License_Requ
irements.png/
600pxCC_License_Requ
irements.png

Marca

https://
library.osu.edu/
assets/Uploads/
copyright-resourcescenter/_resampled/
resizedimage450244CC-buttons.png

Compartilhar
Remixar
Uso comercial permitido

Compartilhar
Remixar

Compartilhar

Licenças CC em consonância com

BOAI*

“Acesso aberto” à literatura científica revisada por pares
significa a disponibilidade livre na Internet, permitindo a
qualquer usuário ler, fazer download, copiar, distribuir,
imprimir, pesquisar ou referenciar o texto integral desses
artigos, recolhe-los para indexação, introduzi-los como
dados em software, ou usá-los para outro qualquer fim
legal, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas que
não sejam inseparáveis ao próprio acesso a uma
conexão à Internet. As únicas restrições de reprodução
ou distribuição e o único papel para o direito autoral
neste domínio é dar aos autores o controle sobre a
integridade do seu trabalho e o direito de ser
devidamente reconhecido e citado.”
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10translations/portuguese-brazilian-translation
*BOAI = Budapest Open Access Initiative

Uso CC em revistas de
Acesso Aberto
Confusão observada nas políticas de alguns
periódicos de acesso aberto.
Por isso, SPARC, PLoS e OASPA lançaram folheto
“HowOpenIsIt?” (que agora existe em português).
“O Acesso Aberto engloba um conjunto de
princípios relacionados com a leitura, a reutilização,
os direitos de autor e as versões dos conteúdos
legíveis e utilizáveis por máquinas. Nestas áreas, os
editores e financiadores de ciência adotaram
muitas políticas diferentes, umas mais abertas que
outras. Em geral, quanto menos restrições à
disponibilização imediata e reutilização são
definidas pela política de uma revista, maior é o
seu nível de abertura” (SPARC, Plos, OASPA,2013).

Revistas OA

A maioria segue as políticas editoriais e
práticas das revistas convencionais; o
rigor do processo de editoração,
revisão e publicação de revistas em
OA não deveria ser duvidado, como
os padrões altos de muitos títulos
atestam.

(Parêntese)
Não se fala aqui das chamadas
“Editoras Predatórias” no
cenário acesso aberto que
exibem um comportamento
“parasítico”

"an exploitative openaccess publishing business
model that involves
charging publication fees
to authors without providing
the editorial and publishing
services associated with
legitimate journals.“
Vejam a lista de Jeffrey
Beall, Uni. de Colorado,
que elaborou “Beall´s List of
"potential, possible, or
probable predatory
scholarly open-access
publishers."

BRENDAN MONROE

Revistas OA
Mas ser “acesso aberto” não significa apenas ser
livremente acessível online (Suber, 2010).
Os idealizadores & gestores do DOAJ (Directory of
Open Access Journals) apoiam a definição seminal
e “forte” de OA consagrada na Declaração da
Budapest Open Access Initiative (BOAI):

DOAJ ::acesso aberto

“Da definição BOAI* de acesso aberto,
apoiamos os direitos dos usuários a ‘ler, fazer
download, copiar, distribuir, imprimir, realizar
buscas em, ou linkar aos textos completos
desse artigos’ como mandatórios/
obrigatórios para que uma revista seja
incluída no Diretório” (DOAJ, 2014, tradução
nossa).
http://doaj.org/about#definitions

Como isso se manifesta?

No entanto, ao que parece, essa definição
“clássica” e “holística” de acesso aberto não tem
sido unanimemente abraçado por editores, autores,
pesquisadores...
...Pois existe um espectro variado de permissões,
declarações de copyright, direitos autorais etc.
vinculado às publicações disponíveis em
plataformas como a SciELO e, inclusive,
cadastradas no DOAJ.

Dados Levantados

Políticas editorais de direitos autorias e direitos de re-uso
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Exemplo: cessão de direitos
autorais

“3. O CEDENTE [autor] cede e transfere todos os
direitos autorais relativos à OBRA à CESSIONÁRIA
[revista], especialmente os direitos de edição, de
publicação, de tradução para outro idioma e
de reprodução por qualquer processo ou
técnica. A CESSIONÁRIA passa a ser proprietária
exclusiva dos direitos referentes à OBRA, sendo
vedada qualquer reprodução, total ou parcial,
em qualquer outro meio de divulgação,
impresso ou eletrônico, sem que haja prévia
autorização escrita por parte da CESSIONÁRIA”.
OBS: esta revista utiliza o software OJS do Public
Knowledge Project e é publicada sob uma licença
CC

Exemplo: mixed
messages - confusa
Declaração de Direito Autoral
Direitos Autorais para artigos publicados nesta
revista são de exclusividade da revista. Em virtude
de aparecerem nesta revista de acesso público, os
artigos são de uso gratuito, com atribuições
próprias, em aplicações educacionais e não
comerciais. Sendo utilizados dados ou o artigo
completo para outros fins, o autor deverá solicitar
por escrito autorização ao editor para tais fins.
A (Nome Revista) utiliza a licença do Creative
Commons, preservando assim, a integridade dos
artigos em ambiente de acesso aberto.
 Licença utilizada: http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/

Diretrizes DOAJ
Cabe observar em relação aos dois casos anteriores que
o direito exclusivo de publicação não coincide com as
condições de uma licença CC BY e assim, em princípio,
não deve ser possível para esta combinação existir.
Mas...
“[...] na realidade, esta combinação existe e o autor
perde os direitos de publicação para a sua / seu
trabalho. Mesmo que haja um conflito com as condições
da licença CC, o contrato é legalmente válido. Então,
com uma licença CC BY e direitos de publicação
exclusivos transferidos para o editor:
O (s) autor detém os direitos autorais, sem restrições?
Não
O autor (s) retêm os direitos de publicação, sem
restrições? Não”
(DOAJ)

Leitura
recomendada!!
O blog do
DOAJ – no qual
existe uma lista
grande de todas
as possíveis
permutações
de copyright
e licenças,
permissões e
restrições.
https://doajournals.wordpress.com/
category/copyright-and-licensing/

BOA PRÁTICA

Exemplo: não cessão de direitos
& explicação não-ambígua

“Autores que publicam neste periódico concordam com os seguintes
termos:
1. Autores mantêm os direitos autorais e concedem ao periódico o direito
de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado
sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o
compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e
publicação inicial neste periódico.
2. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais
separadamente, para distribuição não exclusiva da versão do trabalho
publicada neste periódico (ex.: publicar em repositório institucional ou
como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação
inicial neste periódico.
3. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu
trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página
pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já
que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o
impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso
Livre).”

Confusão...?
Uma certa contradição/confusão existe em relação
aos direitos autorais e direitos de reuso: ao mesmo
tempo que todas as revistas OA examinadas
operam sob uma licença Creative Commons, a
maioria delas também exige que os autores dos
artigos transfiram todos os direitos autorais à revista.

Ressalva: não existe regra que dite que as revistas
OA não podem exigir a cessão dos direitos
autorais....

Contradições
“Pode acontecer que os termos do copyright anulam
quaisquer termos de licenciamento que permitam o uso,
distribuição e modificação. Mais comumente, vemos
[no DOAJ] licenças CC aplicadas a obras que, quando
combinado com o copyright da editora, na verdade,
excluem o autor.
[....]
As palavras 'ler', 'download', 'copiar', 'distribuir' e
‘imprimir' também são palavras-chave em licenças
públicas de copyright. Se um jornal não permite essas
funções básicas [...] então a revista não será aceito no
DOAJ.”
[....]
A transferência do copyright é, em nossa opinião,
completamente desnecessário e pode ser uma ação
potencialmente prejudicial servindo apenas o objetivo
de permitir editores usar esses direitos obtidos para
restringir o acesso aberto”.
https://doajournals.wordpress.com/2015/05/19/copyright-and-licensing-incompatibility-part-1/

As revistas OA aqui
analisadas se localizam
na parte do espectro a
mais aberta ao falar dos
direitos de reuso pelos
usuários, mas ao mesmo
tempo, a maioria delas
tb. está localizada
apenas um passo do
ponto no espectro que
marca a posição a mais
fechada no que diz
respeito aos direitos
autorais, pela qual a
Editora (Publisher) detém
o copyright.

Conclusão
Direitos de reuso: direitos do leitor

Todas as Revistas

no

Muitas revistas AA (OA)
Direitos autorais: ficam c/revista

Conclusão
Assim, precisamos de maiores
esclarecimentos com editores de revistas OA
sobre que deveria significar OA para
usuários e autores, para que as políticas
editoriais de tais revistas possam ser cada
vez mais coerentes e assim, trabalhar em
prol da circulação e alcance de novas
pesquisas científicas brasileiras.

Questão da pesquisa

Os direitos que o autor detém de um
artigo seu determinarão o que esse
autor poderá fazer com seu artigo
após publicado na revista de acesso
aberto, p.ex. auto-arquivá-lo num
repositório digital, que representa a
passagem da “via dourada” para a
“via verde”....

Junção das duas vias para
garantir a sustentabilidade
do acesso aberto

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

OBRIGADA!
Thank you for your attention!
chloe@ufscar.br
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