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Conteúdos

• Definição e história;
• Características pré-Web;
• Características Web e pré-Web 2.0;
• Características Web 2.0.
• Desafios futuros.



Comunicação científica - Definição

Comunicação Científica é o sistema através do qual a 
investigação e outros escritos científicos são criados, a 
sua qualidade avaliada, disseminados para a 
comunidade científica e preservados para uso futuro. 
O sistema inclui tanto meios formais de comunicação, 
como a publicação em revistas com revisão pelos 
pares, como canais informais, tais como servidores 
electrónicos de listas.
(ACRL, 2003)



Comunicação Científica é um termo abrangente 
utilizado para descrever o processo pelo qual os 
académicos e investigadores partilham a publicam os 
resultados da sua investigação de forma a que 
estejam disponíveis para a comunidade académica 
alargada e para além dela. 
(Scholarly Communication, 2011)

Comunicação científica - Definição



História

• No início da civilização - comunicação oral;
• Primeiros registos de comunicação escrita datam de 

3000 A.C.;
• Antes da invenção da imprensa - livros restritos ao 

clero e à nobreza; 30.000 manuscritos em todo o 
mundo

• 150 anos seguintes - mais 1.250.000 livros.



História

• Sec. XVII - Journal des Savants e o Philosophical 
Transactions of the Royal Society.

• Revistas publicam vários tipos de documentos: 
artigos científicos, notas breves, letters, revisões de 
literatura, position papers, etc.

• A comunicação científica materializa-se também 
noutros tipos de documentos: relatórios técnicos, 
teses e dissertações, monografias, livros, etc.



História

• A componente informal da comunicação científica 
(apesar de existente) era muitas vezes sub-
valorizada, mas...

• Colégios invisíveis - onde grupos restritos de 
investigadores partilham informação e ideias 
informalmente. Considerados fundamentais para o 
progresso científico.

• Bulletin Board System (BBS), email, listas de email, 
etc. - pouco utilizados.



Questões relevantes

• Qualidade: sistema de garantia da qualidade 
apertado - revisão pelos pares blind e double-blind, 
júris, escrutínio público,...

• Meio de publicação e disseminação: papel, CD-
ROM,...

• Editoras: Comerciais, Associações Científicas, 
Universidades (e.g. ASIS, ACM),...

• Tipos de fontes: Livros, periódicos, monografias, 
relatórios técnicos, teses e dissertações,...

• Direitos de cópia: transferidos para as editoras;



• Serviços aos investigadores e à sociedade: venda 
de produtos (livros, periódicos,...), bases de dados 
offline ou online com acesso limitado, serviços de 
agregação, estatística e outros;

• Economia da publicação - editoras organizavam a 
revisão por pares, editavam e publicavam os textos 
científicos. Os direitos de cópia eram transferidos. 
As instituições de investigação “compravam de 
volta” os resultados do seu próprio trabalho.

Questões relevantes



Panorama pré-Web



Panorama pré-Web



Mudam-se os tempos...



1991



1991



1992 a 1994



Contexto tecnológico, económico e 
social pré-AL
• Pontos negativos:

– Crise dos Periódicos (décadas de 70 a 90);
– Apelos re-iterados para trazer o controlo de volta à 

Academia (Ann Okerson, Universidade de Yale - 90’s);
• Pontos positivos:

– WWW e arxiv (1991);
– Percepção de aumento do impacto (Scholarly Skywriting 

- 90’s);
– OAI-PMH (Carl Lagoze, Universidade de Cornell e 

Herbert Van de Sompel, LANL - 1999-2001)



– Software Open-Source:
• Sistemas operativos, servidores Web, bases de dados, 

ambientes de programação, bibliotecas de software,...
• Repositórios digitais;
• Sistemas de gestão de revistas e de conferências.

– Trabalho cooperativo.



... mudam-se as vontades
(e as práticas).



Panorama Web



• Revistas (quase) todas online;
• Várias e-revistas (só online);
• E-books (Amazon vendeu mais e-books do que p-

books);
• Revistas (e livros) multimédia;
• Repositórios Digitais;
• Repositórios de dados (datasets).

Panorama Web

























Questões relevantes

• Qualidade:
– Sistemas de garantia da qualidade inovadores - largo 

espectro: desde os completamente abertos (os leitores 
julgam) ao double-blind peer review;

– Gestão das revistas e das conferências suportadas por 
ferramentas electrónicas - mais rápida, fiável e segura.

• Meios de publicação:
– Papel ou híbrido;
– Apenas electrónica (muitas revistas ainda mantêm os 

condicionamentos impostos pelo papel - e.g. formatos, 
número de páginas, fascículos, volumes,...);



• Editoras: Novos players - editoras comerciais online, 
grupos de investigação, grupos distribuídos de 
investigadores, investigadores isoladamente,...  

• Tipos de “documentos”: todos os anteriores em 
papel, electrónico ou híbrido, mais blog posts e 
comentários, enciclopédias e dicionários, posts em 
listas de email, páginas Web, datasets, informação 
interactiva, slides e apresentações online, vídeos,  
software, mensagens de mail, posts em foruns 
online ou listas de mail, podcasts de audio e 
vídeo,...

Questões relevantes



• Direitos de autor - copyright, copyleft, licenças 
Creative Commons,... Em muitos casos o autor dá 
autorização para publicação, mas mantém os seus 
direitos.

• Serviços aos investigadores e à sociedade:
– Agregadores de informação/conteúdos;
– Valor acrescentado: relacionamento de informação (e.g., 

quem é quem, co-autorias,...) monitorização de citações 
e downloads, ...

– Estatística e previsionais (e.g., cálculo de impacto, 
cálculo potencial de impacto, ...)

Questões relevantes



• Economia da publicação 
– Algum do controlo está de “volta à Academia” 

impulsionado pelo movimento de Acesso Livre (AL);
– Alteração da unidade de compra/venda;
– Muitos artigos disponíveis online, gratuitamente, mesmo 

após publicação em editoras comerciais; 
– Custo da publicação descentra-se do custo de 

impressão e disseminação;
– Alteração de modelos de negócio de editoras comerciais 

- que valor acrescentado geram?
– Quem paga? O leitor, o autor ou um terceiro?

Questões relevantes



O caso Schema.org.





























Mas ainda subsiste muito espaço de 
melhoria
• Qualidade: Revisão por pares - peer review 

tradicional é o pior dos sistemas com excepção de 
todos os outros?

• Meios de publicação e disseminação - computação 
móvel e ubíqua, nanotecnologia,..., outros meios???

• Editoras - Que novos papeis vão assumir? Que 
papeis vão deixar de assumir? Como vai evoluir o 
negócio?



...espaço de melhoria

• Tipos de recursos:
– conceito de livro, periódico, fascículo, volume... tese... ; 
– recursos/fontes transientes - criação, utilização, 

preservação da história do recurso, citação;
– O que deve ser permanente?
– O que pode ser transiente e o que não pode?
– barreiras tecnológicas, psicológicas e sociais.

• Direitos de autor - que novas evoluções? Que 
implicações terão nos modelos de negócio das 
editoras?



• Serviços aos investigadores e à sociedade:
– Monitorização de contributos, incluindo fontes de 

comunicação informais (como foi construída uma ideia? 
Qual o contributo de cada um?...);

– Monitorização do fluxo de informação / criação de nova 
informação / conhecimento.

– Como contabilizar contributos individuais? 
– Novas formas de relacionamento entre comunicação 

formal e informal (não só de contexto, mas com valor 
próprio);

– Novas medidas de impacto na ciência e na sociedade;

...espaço de melhoria



• Economia da publicação:
– Que novos modelos de negócio (não só para as 

editoras)?
– Que novos intervenientes e quais os seus papeis? (e.g., 

plataformas tecnológicas)
– Que formas de recompensa pelo trabalho produzido?
– Que novas unidades de compra / venda?
– Que novos serviços podem ser oferecidos e como os 

tornar num negócio?

...espaço de melhoria



Obrigada pela atenção.

Questões
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