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RESUMO 

 

O direito autoral é uma construção jurídica que remonta ao século XVIII e tem por 
objetivo central assegurar a remuneração da atividade criativa. Todavia, a cultura 
humana é um bem comum. Ainda que de caráter intangível, os direitos patrimoniais 
colidem, em determinada instância, com a função social da propriedade e o direito 
de acesso à educação e à informação, especialmente no que diz respeito ao 
conhecimento científico.  Este projeto propõe o estudo da relação entre a publicação 
de resultados de pesquisas realizadas com recursos públicos nas Instituições de 
Ensino Superior - IES públicas do Estado da Bahia e a disponibilização dessas 
publicações em acesso aberto como política de difusão do conhecimento. A 
investigação, de caráter exploratório com enfoque descritivo, foi desenvolvida por 
meio de levantamento bibliográfico e pesquisa de campo quantitativa. Foram objetos 
de coleta de dados: a publicação de artigos científicos pagos pela UESC e as 
editoras das respectivas universidades estaduais. Todas as coletas de informações 
foram realizadas com base no direito de acesso à informação (artigo 5º, inciso 
XXXIII da Constituição Federal, Lei Federal n° 12.527/2011 e Lei Estadual n° 
12.618/2012). Os resultados demonstraram a existência de lacunas no processo de 
disseminação do conhecimento científicos, razão porque se apresentou a criação de 
um Repositório Institucional unificado com possível solução ao problema. Espera-se 
com este trabalho contribuir para o debate sobre a composição entre os diretos 
patrimoniais e a democratização do acesso ao conhecimento científico. 
 
 
Palavras-chave: Direito do Autor. Editoras Universitárias. Acesso à Informação.  

 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 
 

Copyright is a legal construction that dates back to the 18th century and has as its 
central objective to ensure the remuneration of creative activity. However, human 
culture is a common good. Despite their intangible nature, property rights collide with 
the social function of property and the right of access to education and information, 
especially with respect to scientific knowledge. This research project proposes the 
study of the relationship between the publication of results of researches carried out 
with public resources in the higher education institutions of the State of Bahia and 
their disclosure in open access as a knowledge dissemination policy. The exploratory 
research with descriptive focus was developed through a bibliographical survey and 
quantitative field research. Data were collected: the publication of scientific articles 
paid by UESC and the publishers of state’s universities. All information collections 
were carried out based on the right of access to information (article 5, item XXXIII of 
the Federal Constitution, Federal Law nº. 12,527/ 2011 and State Law nº. 12,618 / 
2012). The results demonstrated the existence of gaps in the process of 
dissemination of scientific knowledge, which is why the creation of a unified 
Institutional Repository it was  proposed as a possible solution. It is hoped that this 
work will contribute to the debate about the composition between the patrimonial 
rights and the democratization of the access to scientific knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pelas 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, traz em seu artigo 27 duas 

previsões: a primeira, que todas as pessoas têm direito a fruir e participar livremente 

da vida cultural, das artes e do processo científico; a segunda, que todos têm direito 

à proteção moral e material sobre suas criações, sejam artísticas, científicas  ou 

literárias. Não se via antagonismo de interesse entre as duas reservas legais posto 

que os mecanismos que permitiam à época o acesso à informação eram caros e 

requeriam grandes investimentos e tempo de produção. 

O surgimento da rede mundial de computadores e seu aperfeiçoamento a 

partir da década de 1980 trouxeram consigo um conceito novo e revolucionário em 

termos de difusão do conhecimento. Não se podem negar seus efeitos benéficos 

nesse sentido, mas suas possibilidades na área da ciência ficaram muito aquém do 

esperado. A criação de revistas eletrônicas indexadas, adotadas pela comunidade 

científica como método de controle de qualidade e certificação transpuseram para o 

ciberespaço as mesmas limitações já impostas pela propriedade intelectual sobre o 

meio físico (MUELLER, 2006). 

 A ciência é construída pela aquisição sistemática de conhecimentos, 

trazendo entre seus efeitos a melhoria da qualidade de vida. É sobre o influxo da 

informação que a ciência se desenvolve nas Universidades, espaço das pesquisas 

científicas por excelência, numa espiral que constantemente se retroalimenta 

(LAKATOS; MARCONI, 2007). Portanto, a publicização do saber científico é a base 

do desenvolvimento da sociedade, da cultura, da economia, das tecnologias, que 

somente podem prosperar numa produção coletiva e de compartilhamento (ROSA, 

2011). 

Ao tomar como base o exemplo do Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 

legislação implementada nos Estados Unidos para o controle de direitos autorais na 

internet, Lemos (2005) aponta que os mecanismos de controle do direito autoral no 

ciberespaço baseiam-se em leis repressoras e instrumentos tecnológicos de 

segurança. O resultado, continua o autor, é a limitação do acesso à cultura e o 

prejuízo à democracia de informações, causando exclusão e atraso. 

É indiscutível o direito eterno e ilimitado do autor ser reconhecido como o 

criador da obra científica, não se aplicando, porém, o mesmo raciocínio aos direitos 
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patrimoniais como postos na legislação brasileira, tornando a propriedade intelectual 

muita vez em obstáculo ao desenvolvimento da ciência. A dissonância entre a 

produção de conhecimento científico e o acesso aberto a este, no Brasil, evidencia-

se no contexto da produção deste tipo de conhecimento nas Universidades públicas 

e com recursos estatais, sem garantia de livre disseminação dos resultados. Isto 

porque o mercado editorial dos livros e periódicos científicos tornou-se o principal 

detentor da propriedade intelectual dessas publicações. 

A função social da propriedade é um conceito construído historicamente que 

traz em seu cerne a discussão sobre a acomodação entre interesses públicos e 

privados. Apontado pela Constituição como direito inviolável da cidadania (art. 5º, 

inciso XXIII), além de princípio da ordem econômica (art. 170, inciso III), o direito à 

propriedade tem sido transposto ao debate da propriedade intangível, uma vez que 

“apesar dos direitos patrimoniais do autor, a cultura humana é um bem comum” 

(ORTELLADO; MACHADO, 2006, p. 7). Magrani (2008) reforça este entendimento, 

ressaltando que não só o direito de acesso à cultura é uma garantia constitucional, 

mas também a democratização do acesso aos bens de cultura, de acordo com o art. 

215, inciso IV, da Constituição Federal (BRASIL, 2008). 

Essa questão é ainda mais pertinente quando se trata de produção científica. 

As universidades são regidas pelo princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, conforme exposto no art. 207 da Carta Maior (BRASIL, 

2008). Assim, a produção científica é parte do dever funcional dos 

professores/pesquisadores da rede pública e seu resultado impulsiona a difusão do 

conhecimento e o progresso da ciência. Além disso, as pesquisas científicas no 

Brasil são, em sua maior parte, financiadas com recursos públicos. (GUIMARÃES, 

2002).  

 Essas informações incentivaram uma reflexão sobre a relação entre produção 

científica e a disseminação em acesso aberto do saber resultante nas quatro 

universidades públicas do Estado da Bahia (Universidade Estadual da Bahia – 

UNEB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Universidade 

Estadual de Feira de Santana – UEFS e Universidade Estadual de Santa Cruz – 

UESC), especialmente pelo de fato da maior parte das pesquisas nelas 

desenvolvidas terem financiamento estatal, tanto direto de agências de fomento 

como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a 
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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) quanto indireto, 

pelo simples fato dos docentes pesquisadores serem funcionários públicos.  

Questionamentos sobre a existência de registros e de formas de acesso à 

produção científica nessas instituições surgiram em meio às aulas e debates no 

Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia para a Inovação (PROFNIT), polo UESC. Diversas buscas pelas páginas 

eletrônicas das universidades mostraram-se infrutíferas para respondê-los, 

motivando o delineamento de uma pesquisa nesse sentido. O percurso 

metodológico do estudo, pelo seu aspecto teleológico, deu-se através de uma 

pesquisa de caráter exploratório e de enfoque descritivo. Dentre os formatos 

autorizados pelo PROFNIT para apresentação dos resultados, a dissertação 

acadêmica foi escolhida por permitir um escorço histórico-jurídico mais amplo 

(capítulos 2 e 3), subsidiando uma consistente análise dos dados (capítulo 4).  

Com base em pesquisas bibliográficas, o segundo capítulo traça, através de 

uma perspectiva histórica, a relação entre o fomento estatal para a pesquisa 

científica e a difusão do conhecimento produzido pelos cientistas. Pelo fato dessa 

difusão se dar precipuamente de forma escrita, aborda-se ao final os conceitos e as 

características do conjunto de normas que protegem e regulamentam este tipo de 

propriedade intelectual denominado de direitos autorais. O capítulo três traz o 

contraponto entre o os direitos autorais, com foco nos aspectos patrimoniais, e sua 

mitigação a partir do conceito jurídico da função social da propriedade intelectual 

face aos direitos sociais de acesso à cultura, à educação e a informação. Define-se 

e discute-se o acesso aberto à informação científica, desde seu surgimento à sua 

configuração atual, analisando-se a condição do Brasil nessa seara.  

No capítulo quatro é apresentado o método aplicado e analisados os 

resultados de pesquisas de campo efetivadas a partir do levantamento de dados das 

quatro universidades públicas estaduais da Bahia. Com o objetivo de determinar se, 

e de que forma, difundem os resultados das pesquisas científicas que desenvolvem, 

foi investigada a política de publicação das respectivas editoras universitárias. 

Complementando as informações, foram apurados ainda os processos de 

inexigibilidade de licitação (período de 2006 a 2017) feitos pela UESC para 

publicação de artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais.  



12 

 

Por fim, é apresentada proposta de implementação de um Repositório 

Institucional (RI) estatal, independente ou consorciado a um já existente, com uma 

possibilidade viável de promoção do acesso ao conhecimento científico universitário. 
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2 O FOMENTO ESTATAL, DIFUSÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E DIREITOS 

AUTORAIS 

 

Na atualidade é possível observar com clareza o impacto dos 

desenvolvimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação na sociedade. Os resultados 

das pesquisas são visíveis em todos os ambientes, externos e domésticos, na forma 

de produtos, serviços e ideias que afetam diretamente a vida das pessoas. 

Hospitais, escolas, restaurantes, rodovias, aeroportos, internet, equipamentos de 

informática em geral, são poucos de incontáveis os exemplos que poderiam ser 

enumerados. 

 Esses avanços ocorrem em maior escala quando presente um ecossistema 

favorável ao desenvolvimento da ciência, constituído de diversos fatores de 

estímulos, sendo os dois principais o financiamento e a comunicação científica 

(TARGINO, 2000). Neste capítulo, discute-se o papel do Estado como agente de 

fomento da pesquisa científica e os livros e periódicos como meios de divulgação 

dos resultados, ou seja, importantes canais de disseminação da produção científica. 

 

2.1 O Estado e o financiamento da ciência 

 

As atividades artísticas, científicas e de tecnologia e inovação sempre tiveram 

no Estado uma das maiores fontes de apoio e financiamento. No Egito antigo, a 

grandiosidade das construções de templos e pirâmides, bem como obras de 

irrigação, exigiam a atuação estatal organizadora e provedora de recursos, advindos 

da corveia real (tributação) sobre a produção agrícola. O mesmo se sucedia entre 

todas as grandes civilizações da antiguidade oriental. Já no ocidente, no mesmo 

período, os subsídios estatais tornam-se de maior vulto para setores de 

disseminação do conhecimento, a exemplo do governo de Péricles (494‒429 a.C.) 

em Atenas, remunerando filósofos no ofício do magistério, e da ação de Caius 

Cilnius Maecenas (70-8 a.C.) na Roma antiga, um influente conselheiro do 

imperador Augusto que formou um círculo de intelectuais e poetas, sustentando sua 

produção artística. De seu nome surgiu a expressão “mecenato” a toda prática de 

proteção e suporte às artes (EYLER, 2014). 

A prática aperfeiçoou-se ao longo dos séculos, sendo o Renascimento 

Cultural e as grandes navegações do século XV eventos decisivos para os rumos da 
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história moderna e somente possíveis graças ao financiamento dos Estados 

Nacionais. Em Portugal, os governos dos Avis investiram de forma decisiva no 

aperfeiçoamento das técnicas de navegação, atraindo estudiosos em construção 

naval, cartografia, cosmografia e áreas afins. 

Talvez a melhor demonstração da importância e do peso do Estado para a 

pesquisa científica e a inovação tecnológica seja a Revolução Industrial na Inglaterra 

de 1750. Fruto de um lento processo de acumulação primitiva de capital estatal, 

iniciada na Revolução Inglesa um século antes, organizada pelo primeiro Banco 

Central do mundo (1694). Apesar de sua origem privada, foi a concessão estatal 

para emissão de moedas e a adoção do seu papel de garantidor dos investimentos 

os fatores fundamentais para a liberação de créditos que irrigaram as pesquisas e a 

consequente transformação tecnológica não só daquele país, mas do mundo. 

As guerras mundiais do século XX desencadearam significativos avanços 

tecnológicos, com forte ampliação dos investimentos estatais em Ciência & 

Tecnologia (C&T) e uma valorização progressiva do conhecimento científico no 

mundo (BARROS, 2010). Surgiram, a partir daí, “[...] novas tendências para 

organizar, produzir e gerir C&T: forte apoio estatal, grandes projetos executados 

coletivamente por ampla gama de profissionais e estreita interação com o sistema 

produtivo” (MOTOYAMA et al., 2002, p. 657). 

Quando não diretamente, a importância da atuação do Estado se faz sentir na 

infraestrutura que possibilita a inovação. Mazzucato e Semieniuk (2017, p. 26, 

tradução nossa), exemplificando, afirma que  

[...] todas as tecnologias que tornaram os i-produtos da Apple (iPhone, iPad, 
etc.) ‘inteligentes’ foram inicialmente financiadas por diferentes instituições 
do setor público ‘orientadas para a missão’

1
: a Internet, pela Agência de 

Projetos de Pesquisa de Defesa Ativa (DARPA); o sistema de 
posicionamento global (GPS), pela Marinha dos EUA; a exibição  em 
touchscreen, pela Agência Central de Inteligência (CIA); e o assistente 
pessoal ativado por voz Siri, também pela DARPA

2
. 

 

                                                           
1
 Instituições “orientadas para a missão” são aquelas que dirigem suas ações com base na 
necessidade de resolver grandes problemas. Para Mazzucato e Semieniuk (2017), essas 
instituições, em vez de apenas consertar as existentes, criam ativamente novas paisagens 
tecnológicas. 

2
 “[…]all of the technologies that have made Apple’s i-products (iPhone, iPad, etc.) ‘smart’ were initially 
funded by different mission-oriented public-sector institutions: the Internet by the Defense Activated 
Research Projects Agency (DARPA); global positioning system (GPS) by the US Navy; touchscreen 
display by the Central Intelligence Agency (CIA); and the voice-activated personal assistant Siri by 
DARPA again”. 
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Os autores sustentam que ainda hoje o setor público tem sido crucial para a 

pesquisa básica, bem como para a pesquisa aplicada e para fornecer financiamento 

de alto risco em estágio inicial para empresas inovadoras dispostas a investir. 

Discordam, entretanto, da teoria da falha do mercado3, ressaltando que as 

revoluções tecnológicas sempre exigiram ciência financiada publicamente, 

sobretudo no processo de inovação. (MAZZUCATO; SEMIENIUK, 2017). 

Mesmo em países como os Estados Unidos, onde atividades em Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) são majoritariamente feitas pelo setor privado 

(70%), a maior parte do trabalho em pesquisa básica, setor com maior potencial 

para inovações radicais, é apoiada pelo Estado e realizada por instituições públicas, 

conforme aponta o relatório Research & Development, Innovation, and the Science 

and Engeneering Workforce, publicado pela National Science Board – NSB (2012). 

Trata-se de órgão do governo americano com funções equiparadas as do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Capes, no 

Brasil. O mesmo relatório afirma ainda que investimento em PD&I não é o único fator 

que afeta a taxa e a capacidade de inovação (NSB, 2012). Políticas públicas, 

incluindo política monetária, política fiscal, normas, contratos públicos e políticas de 

regulamentação também são importantes para estabelecer um ambiente que 

promova a inovação. 

Já no Brasil, as pesquisas científicas são financiadas em sua maior parte com 

recursos públicos (GUIMARÃES, 2002). Houve uma significativa evolução das 

pesquisas a partir da década de 1960, com a estruturação dos cursos de pós-

graduação (HAYASHI et al., 2008), cenário esse consolidado pela Constituição de 

1988 ao instituir, em seu art. 207, o princípio constitucional da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2008). Assim, a produção científica é 

parte do dever funcional dos professores/pesquisadores da rede pública, e seu 

resultado impulsiona a difusão do conhecimento e o progresso da ciência. Mesmo 

fora do campo educacional, o setor público lidera no campo da produção científica e 

da inovação. Seja diretamente através de empresas públicas, como no caso da 

                                                           
3
 Tal teoria justifica que a intervenção estatal só ocorre quando há falhas claras no mercado, como a 
presença de externalidades positivas (por exemplo, bens públicos, como pesquisas básicas que 
exigem investimento público em ciências básicas), de externalidades negativas (como, por exemplo, 
poluição que exige imposto sobre a emissão de carbono), informações incompletas (onde o setor 
público pode fornecer incubadoras ou garantias de empréstimos) e a falta de vínculos entre ciência 
e indústria - exigindo a criação de novas instituições que permitam essas ligações (MAZZUCATO; 
SEMIENIUK, 2017). 
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), ou como acionista 

majoritário em empresas de capital aberto, caso da Petrobras (OLIVEIRA JÚNIOR, 

2016). 

O investimento estatal em pesquisa naturalmente influencia a forma como os 

resultados são tratados. Enquanto o setor privado inclina-se por resguardar seus 

avanços em PD&I, estabelecendo muitas vezes o controle da informação como 

estratégia de mercado, o Estado, desejando a maior difusão possível do 

conhecimento para favorecer o avanço tecnológico do setor produtivo, atrela 

financiamento à publicação dos resultados da pesquisa. Nos EUA, entre 1998 e 

2010, registrou-se aumento significativo da produção e citação de trabalhos 

acadêmicos justamente nos cinco grandes campos da ciência e engenharia onde há 

forte participação do setor privado em pesquisa (NSB, 2012). 

Esse fluxo de informações da academia para o setor produtivo foi crescendo 

ao longo do século XX, ao ponto de hoje concentrar-se nos programas de pós-

graduação e centros de estudos universitários a grande parte das pesquisas 

científicas (ROSA, 2011). 

 

2.2 A comunicação científica 

 

A divulgação de resultados de pesquisas não atende só ao interesse estatal 

(quando financiador) de difusão das informações. Ziman (1979) sustenta que a 

ciência não é feita pela simples acumulação de conhecimento. A publicação é 

fundamental para o desenvolvimento da ciência não só pelo compartilhamento do 

trabalho científico, mas também pela atividade de validação da pesquisa pela 

comunidade científica. Só assim é possível a ampliação das fronteiras do 

conhecimento, onde cada pesquisa serve de ponto de partida para novas 

descobertas e invenções (SOUZA, 2006).   

O fluxo da informação é, portanto, crucial para a ciência e a inovação. Le 

Coadic (1996, p. 27) lembra que  

[...] as atividades científicas e técnicas são o manancial de onde surgem os 
conhecimentos científicos e técnicos que se transformarão, depois de 
registrados, em informações científicas e técnicas. Mas, de modo inverso, 
essas atividades só existem, só se concretizam, mediante essas 
informações. A informação é o sangue da Ciência. Sem informação, a 
Ciência não pode desenvolver e viver. Sem informação a pesquisa seria 
inútil e não existiria o conhecimento. Fluido precioso, continuamente 
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produzido e renovado, a informação só interessa se circula, e, sobretudo, se 
circula livremente. 

 

Embora a comunicação científica seja inerente àqueles que fazem ciência, 

importa reconhecer que “[...] a produção da ciência não se dá alheia ao contexto 

social em que se insere, devendo ultrapassar as fronteiras da comunidade de 

usuários mais imediatos, sob o risco de se tornar estéril e inútil” (TARGINO, 2000, p. 

49). Cultura, economia e tecnologia são diretamente beneficiadas quando o saber 

científico é tornado público, retroalimentando a própria ciência, “[...] que não pode 

existir e prosperar senão como atividade coletiva e de compartilhamento” (ROSA, 

2011, p. 21). 

Nesse sentido, a escrita é, por excelência, o meio de acúmulo e difusão do 

conhecimento ao longo da história. Seu avatar, o livro, tem cumprido “[...] a função 

de preservar e disponibilizar de modo permanente a informação gerada pelo homem 

e a sua memória, possibilitando às gerações seguintes o acesso ao conhecimento 

produzido e acumulado” (ROSA, 2011, p. 77). Os livros e os periódicos, 

independentemente do meio (físico ou eletrônico), tiveram e ainda desempenham 

um papel fundamental nesse quesito. 

 

2.2.1 A difusão da informação 

 

Os registros escritos mais antigos que se têm notícia datam de 

aproximadamente cinco mil anos antes de Cristo, quando criadores de animais, na 

baixa Mesopotâmia, passaram a buscar uma forma mais rápida, segura e eficiente 

de controle de estoque. Não demorou para que a inovação fosse incorporada pelos 

Estados emergentes, aplicando-a no aperfeiçoamento do controle administrativo, 

bem como pelos estudiosos da natureza, permitindo o gradativo acúmulo do 

conhecimento. 

Além da própria escrita, os instrumentos de grafia também foram sendo 

aperfeiçoados. Passou-se do registro em pedra e barro para o papiro, no Egito 

antigo, ou pergaminho, no Oriente Médio. Enquanto as folhas de papiro eram 

anexadas entre si, formando rolos, as de pergaminho, mais resistentes, eram 

encadernadas no formato que deu origem aos livros tal como permanecem até hoje: 

o códice. Mas é somente no século IV a.C. que o livro assume o seu sentido 

moderno, “[...] a partir das solicitações criadas pelos sofistas, da multiplicação das 
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obras de prosa e da popularização da tragédia, o que estimulava a produção de 

textos” (ARAÚJO, 1986, p. 36). 

 A praticidade e durabilidade levaram, na Idade Média, a Igreja a optar pelo 

formato do livro, a despeito do uso ainda muito comum de rolos (WILLIAMS, 2006). 

Um marco dessa transição foi Jerônimo de Estridão, o São Jerônimo (347‒420 d.C.). 

Intelectual dedicado, prestou diversos serviços de tradução e revisão para a Igreja 

Romana, incluindo várias notas técnicas sobre produção, redação, edição e difusão 

de livros (ARNS, 2007). 

Chama a atenção o papel das universidades medievais na difusão do 

conhecimento, especialmente pelos “[...] grupos sociais cujos membros se 

consideravam ‘homens de saber’ (docti, eruditi, savants, Gelehrten), ou ‘homens de 

letras’ (literati, hommes de lettres)” (BURKE, 2006, p. 26). Na Baixa Idade Média, 

com o renascimento urbano e comercial, possível graças às cruzadas e à liberação 

do Mar mediterrâneo do controle árabe, os letrados europeus saem dos muros dos 

mosteiros atraídos pelas oportunidades de trabalho. Se, de um lado, o ensino como 

profissão era mal quisto pelos baixos ganhos, por outro a vida universitária promovia 

um certo status social reserva a aqueles que sabiam ler. O crescimento das 

atividades universitárias implicava diretamente no aumento e na conservação de 

obras, fazendo inclusive despontar a profissão do bibliotecário (BURKE, 2006). 

Se é verdade que a Igreja e as universidades medievais mantinham rígido 

controle sobre o conhecimento, também é fato que a educação e os livros tiveram 

um significativo impacto na sociedade secular desse momento histórico, como 

aponta Le Goff (2007, p. 168): 

 
[...] a evolução das técnicas comerciais e, em particular, o papel cada vez 
maior das ‘escrituras’ no ofício dos mercadores banqueiros, fez 
desenvolver-se entre os mercadores o que se chamou de cultura intelectual 
do mercador. Essa demanda cultural dos comerciantes levou à criação de 
escolas secundárias urbanas como se vê em Gand desde 1179. Ela levou 
ao desenvolvimento de uma laicização da cultura pela promoção e pela 
difusão da escrita, do cálculo, da geografia e das línguas vivas. 

 

Naturalmente, diante da origem clerical das universidades europeias 

medievais, predominou o latim como a linguagem “oficial” dos livros científicos, 

sendo que a vasta maioria deles, entre os séculos XV e XVI, foram escritos nesse 

idioma. Leitão e Martins (2004, p. 21) chamam a atenção de que, mesmo com o 

gradativo uso do vernáculo na Idade Moderna, “os europeus continuaram a eleger o 
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latim para a publicação de suas obras [...] durante quase todo o século XVIII e 

princípios do XIX”, e a explicação disso, segundo os autores, “reside na natureza 

essencialmente supranacional da atividade científica”. Uma interessante inversão de 

valores, diante da origem clerical do costume. 

O desenvolvimento do sistema mecânico de tipos móveis por Johannes 

Gutenberg, em 1439, promoveu um grande salto qualitativo e quantitativo na 

produção de livros (BRIGGS; BURKE, 2006). Sua invenção teve um impacto 

singular na história moderna da Europa, desfazendo “[...] a hierarquia autor > 

comentador > bispo > mestre > discípulo”, transformando o leitor, antes um ser “[...] 

passivo escutando, na ordem de cima para baixo”, inclusive na interpretação dos 

textos, num agente responsável pela escolha do tema e da literatura “[...] segundo 

critérios pessoais” (FISCHER, 2006, p. 187).     

A consolidação do absolutismo na Idade Moderna viabilizou a estruturação 

dos Estados Nacionais e, em conjunto com a imprensa, favoreceu a difusão do 

Renascimento Cultural (séculos XV e XVI) e da Revolução Científica (séculos XVII e 

XVIII). A necessidade de divulgar resultados, comparar notas, incorporar invenções 

e descobertas já realizadas em estudos em andamentos impulsionou a comunicação 

científica. Inicialmente, a correspondência entre pequenos grupos de interessados, 

evoluindo para atas e memoriais quando as reuniões e sociedades de 

pesquisadores tornaram-se mais frequentes (SOUZA, 2006).  Os livros, apesar de 

fundamentais para a difusão do conhecimento, já não atendiam aos imperativos da 

fluidez e velocidade das informações. Uma nova forma mais regular e concisa de 

atualização de informações era necessária. 

Nos séculos XV e XVI, os principais veículos de divulgação eram cartas e 

atas produzidas pelos membros dos “colégios invisíveis”, além de encontros 

regulares de filósofos e cientistas para trocas de informação e experiências. Os 

relatos eram muitas vezes copiados e distribuídos para interessados que 

desenvolviam pesquisas análogas (STUMPF, 1996). O desenvolvimento econômico 

nos séculos XIV a XVII facilitou essas trocas de cartas, que se aproveitavam das 

intensas atividades comerciais entre as cidades, ao ponto de o astrônomo 

dinamarquês Tycho Brahe conseguir montar uma verdadeira rede de 

correspondências sobre astronomia (MEADOWS, 1999). 

Vários desses colégios, ao atingirem grande número de participantes, 

transformaram-se em sociedades científicas ou academias. Segundo Martins (2003, 
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p.18), “[...] as revistas científicas nasceram da necessidade das sociedades reais e 

academias nacionais registrarem um resumo escrito de suas reuniões, e logo as 

atas transformaram-se em periódicos, isto é, em publicações regulares”. 

Houghton (1975) sustenta que a Revolução Científica do século XVII 

contribuiu de forma significativa para a nova forma de comunicação dos 

pesquisadores, tendo em vista a mudança do método dedutivo para o empírico e 

experimental, exigindo-se dados e resultados. Com efeito, os periódicos começaram 

a surgir no ano de 1965; o primeiro foi o Journal dês Sçavans, em Paris, seguido 

pelo Philosophical Transactions, da Real Sociedade de Londres, cujas tiragens em 

pouco tempo já ultrapassavam a casa do milhar. Os dois periódicos adotaram 

propostas literárias distintas: o francês abordava assuntos diversos, enquanto o 

inglês se dedicava com exclusividade à divulgação de experimentos científicos e 

acabou por se tornar modelo para publicações de sociedades científicas por toda a 

Europa (MUELLER, 2000). 

De acordo com Meadows (1999), a expressão, o conceito de periódico surgiu 

e se consolidou gradativamente a partir da prática da Real Sociedade de Londres de 

publicar o proceedings (conjunto de atas). Chamado de “journal”, inicialmente 

“significava algo parecido com um jornal (newspaper em inglês)” passando a ser 

aplicado, “na segunda metade do século XVII, à publicação periódica que contivesse 

uma série de artigos” (MEADOWS, 1999, p. 7). 

A mudança do livro para o periódico como veículo de comunicação científica 

foi um processo relativamente lento. Até o final do século XVIII, o artigo era visto 

como algo provisório e que abria o caminho para a impressão de livros, ainda 

considerados como o registro definitivo da informação científica, não se entendendo 

cada observação ou experimento de forma unitária. Também se desconfiava da 

qualidade da divulgação e temia-se a perda da prioridade da descoberta ou 

invenção (STUMPF, 1996).  

A publicação de livros científicos, todavia, ainda era um processo lento e caro, 

e o reduzido mercado para essa literatura tornava o esforço num considerável risco 

financeiro, razão por que era utilizado mais comumente para relatar o trabalho de 

tempo de vida (FJÄLLBRANT, 1997).  Os periódicos, portanto, apresentavam-se 

como uma solução mais atraente. 

Nos 300 anos que se seguiram a essas primeiras publicações, o sistema de 

difusão do conhecimento científico cresceu e se aperfeiçoou. Especialmente no 
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século XIX, houve um significativo crescimento de revistas científicas devido a vários 

fatores, como: o aumento do número de pesquisadores e de trabalhos de pesquisa, 

os avanços técnicos trazidos pela Revolução Industrial e a fabricação do papel de 

celulose. Mas, deve-se destacar a importância da criação das revistas de resumo 

(1830), possibilitando a recuperação dos artigos das revistas científicas, facilitando 

seu uso (STUMPF, 1996). 

No Brasil, os periódicos científicos aparecem à beira do século XX, sendo 

esse atraso fruto das limitações impostas por Portugal ao longo do período colonial. 

Diferentemente dos demais países da América Latina, o ensino superior surge só 

muito tardiamente. As colônias europeias receberam as primeiras universidades fora 

do velho mundo, a exemplo da Universidade de São Domingos, a primeira 

universidade das Américas (1538), seguida pelas implantadas nas regiões do Peru, 

México, Bogotá, Cuzco, Havana e Santiago, entre os anos de 1551 e 1728. As 

primeiras universidades norte-americanas. Já no norte, Harvard, Yale e Filadélfia 

foram criadas entre 1636 e 1755. Não que tenham faltado propostas para a criação 

de uma universidade no Brasil colonial. Apenas o governo lusitano as considerava 

um absurdo gasto desnecessário de recursos. Aqui, “[...] quando surgiu a 

Universidade do Rio de Janeiro, em 1920, já havia 78 universidades espalhadas 

pelos Estados Unidos e 20 por toda a América Latina” (GOMES, 2007, p. 6).  

Somente após a chegada de D. João VI e sua corte, em 1808, foi possível 

começar a mudar o círculo vicioso construído a partir da política cultural imposta pela 

coroa portuguesa: “A falta de escolas não produzia público leitor; a falta de 

tipografias não produzia material de leitura ou estudo, e a falta de agremiações 

científicas e cursos superiores dificultava a existência de produtores e consumidores 

de ciência” (FREITAS, 2007, p. 56). A presença do Estado português trouxe 

significativas mudanças para a nação prestes a se formar. Foi autorizada a 

existência da imprensa e estimulada a produção artística, científica e cultural através 

da criação do Jardim Botânico, da Biblioteca Real, das escolas de Medicina no Rio 

de Janeiro, da Imprensa Real, do Teatro Real, da Academia de Belas Artes, da 

Academia Real Militar, entre outros (VICENTINO; DORIGO, 1998). Foram fundadas 

várias instituições dedicadas à ciência “que iniciaram a prática e o estudo das 

ciências, abrigaram coleções de espécimes nacionais e serviram de referência às 

atividades da medicina, da engenharia, da navegação e da arte militar (FREITAS, 

2007, p. 55).  
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Todavia, é preciso ver com restrições o alcance dessas transformações. Além 

de todas as inovações apontadas anteriormente, a vinda do Rei trouxe também a 

marca do absolutismo, acompanhando as alterações. Exemplo disso foi o primeiro 

jornal brasileiro — A Gazeta do Rio de Janeiro —, cujas edições eram submetidas 

ao rígido controle da censura, tornando-o quase oficial (FAUSTO, 1994). Ademais, a 

vida do pesquisador no começo do Brasil independente não foi nada fácil. 

Estabilidade era uma palavra que passava longe da descrição política, econômica e 

social daquele período. Guerras de Independência, Guerra de Cisplatina, crise 

econômica, falência do Banco do Brasil, assassinato de jornalistas, abdicação de D. 

Pedro I, revoltas regenciais e lutas entre as elites são alguns dos fatos históricos que 

revelam a turbulência das primeiras décadas do país.  

É somente a partir de 1840, com a coroação de D. Pedro II, que o Brasil entra 

numa fase de equilíbrio político, pelo menos por um tempo. O novo ciclo econômico, 

inaugurado pelo café, subsidia o crescimento financeiro do país e impulsiona a 

atividade industrial das décadas de 1860 e 1870, conhecidas como a Era Mauá. É 

natural, portanto, que os periódicos científicos brasileiros surjam nesse momento, 

destacando-se como primeira publicação a Gazeta Médica do Rio de Janeiro, em 

1862, seguida pela Gazeta Médica da Bahia, em 1866. Mas foi a Revista da 

Sociedade Brasileira de Ciências, em 1917, a primeira a produzir publicações 

regulares, tendo por objeto os Anais da Academia de Ciências (SOUZA, 2006). 

A produção científica, contudo, ainda era muito reduzida, especialmente pela 

ausência de universidades no país. A criação da Universidade do Rio de Janeiro, em 

1920, a primeira do Brasil, não produziu de imediato grandes impactos nas 

publicações científicas. Isto porque, de acordo com Favero (2006, p. 22), a então 

recém-criada instituição resumiu-se à “justaposição de três escolas tradicionais, sem 

maior integração entre elas e cada uma conservando suas características”. A esma 

autora sustenta que faltava uma noção sobre que orientação deveria seguir o ensino 

universitário no Brasil, sua concepção e suas funções, que somente se 

desenvolveriam nas décadas seguintes, a partir dos debates levantados pela 

Associação Brasileira de Educação (ABE) e pela Academia Brasileira de Ciências 

(ABC). 

Nas décadas de 1930 e 1940 foi mantido e ampliado o modelo 

intervencionista governamental e as poucas universidades existentes eram vistas 

como reprodutoras de saber e não produtoras de ciência (FAVERO, 2006). A criação 
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da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual 

Capes) em 1951, pelo Decreto nº 29.741, fez uma inflexão nesse cenário. O seu 

Programa Universitário estimulou a contratação de professores visitantes 

estrangeiros e o intercâmbio e cooperação entre instituições. A implantação dos 

cursos de pós-graduação, de 1960 aos dias de hoje, fomentou a produção de artigos 

científicos e publicações de periódicos no Brasil. Oliveira Júnior (2016) anota que, 

entre os anos de 1981 e 2014, houve um notável crescimento no número anual de 

publicações, indo de 2000 a mais de 40.000 registros na plataforma Web of Science. 

 Um dos fatores para o crescimento das publicações de artigos no Brasil e em 

outros países, como a China, foi a criação de indicadores para a organização e 

avaliação de referências bibliográficas por Eugene Garfield, em 1960. Inspirado no 

Shepard's Citations (índice utilizado na área jurídica), criou o Science Citation Index 

(SCI) e fundou o Institute of Scientific Information (ISI), baseando-se na ideia intuitiva 

de que “existe uma ligação conceitual entre o artigo que cita e o artigo que é citado” 

(MATTEDI; SPIESS, 2017, p. 627). A partir daí foram surgindo divulgações da 

fatores de impacto de revista pela média de citações de seus artigos. Essas 

ferramentas passaram a ser utilizadas para estabelecer metas em políticas públicas 

de incentivo à pesquisa, pressionando pesquisadores a publicarem artigos. 

 Outro fator importante é a dimensão das cidades. Uma pesquisa desenvolvida 

por Csomós (2017), levantando o número de publicações na base de dados 

SCOPUS entre 1986 e 2015, demonstrou a existência de correlação entre o 

crescimento das grandes metrópoles e o aumento da produção científica. São Paulo 

aparece na 19ª posição, com 191.171 artigos publicados, sendo a maior parte da 

área de Medicina. 

Levantado breve histórico sobre os meios escritos de difusão do 

conhecimento, passa-se a um exame comparativo entre os artigos e livros, 

denominações que, daqui por diante, sempre se referirão às publicações científicas. 

 

2.2.2 Livros e artigos: comparação 

 

Castro (1986, p. 190) afirma que “produzir pesquisa é uma coisa, publicar é 

outra”, concluindo que não há sentido em realizar uma atividade científica que não 

seja depois comunicada. Por conta disso, segundo o mesmo, as instituições 

voltadas para a pesquisa passaram a ser julgadas pelo que apresentam. Livros, 
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artigos e comunicações tornaram-se então indicadores. “Um livro requer mais fôlego 

que um artigo, e este mais do que uma comunicação em congresso. As 

comunicações são obras mais curtas, mais toscas e mais efêmeras do que os 

artigos” (KUNSCH, 1992, p. 51). 

A opção entre artigos e livros depende da finalidade da publicação, bem como 

da área de pesquisa. Enquanto periódicos dedicam-se, em geral, à divulgação de 

resultados, e por isso são mais afetos às ciências naturais, livros tendem a ser mais 

didáticos e são a forma mais habitual de publicação das ciências sociais. “Isto se 

verifica mais na História do que em qualquer outra área” (KUNSCH, 1992, p. 51). 

Mas há outros relevantes aspectos que influenciam na escolha.  

 

2.2.3 Artigos 

 

Os artigos “são pequenos estudos, porém completos, que tratam de uma 

questão verdadeiramente científica, mas que não se constituem em matéria de um 

livro” (LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 259). Consistem na divulgação sintética de 

estudos ou pesquisas, porém completos o suficiente para que a metodologia neles 

descrita possa ser reproduzida e seus resultados confirmados ou refutados 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). Requer cuidadosa análise na escolha da 

abordagem do problema, que deve ser descrito de forma clara e concisa, 

apresentando a metodologia utilizada e os resultados que de fato importam ser 

noticiados.   

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabeleceu, através da 

NBR 6022:2003, uma estrutura para os elementos que compõem o artigo para 

publicação periódica, definindo dois tipos básicos: o original, com tema próprio e 

apresentando resultados de pesquisa ou relato de caso, e o bibliográfico, voltado 

para a análise e discussão de informações já publicadas.  

O padrão mais ou menos básico adotado pelas revistas para a publicação de 

artigos não foi sempre o mesmo. Sofreu alterações ao longo dos últimos 300 anos, 

de acordo com as necessidades da ciência ou do pesquisador. Meadows (1999, p. 

13) elenca diversas mudanças, desde o título e a data de submissão até a lista de 

referência ao final do artigo, ressaltando que essas modificações quase sempre “[...] 

estiveram relacionadas com o crescente aumento e complexidade da comunidade 
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científica e com a consequente necessidade de melhorar a eficiência de suas 

atividades de comunicação”. 

No Brasil, os artigos tornaram-se a principal forma de mensura de 

produtividade científica. O Qualis-Periódico, instituído pela Capes, instituiu 

indicativos de qualidade estabelecendo oito estratos (A1; A2; B1; B2; B3; B4; B5 e 

C), levando em conta indicadores de circulação e impacto consolidados em bases e 

indexadores reconhecidos, incluindo a regularidade das revistas no cômputo. Ter 

artigos publicados em periódicos com Qualis elevado garante pontos preciosos para 

as notas dos programas de pós-graduação, para o acesso de pesquisadores a 

verbas de fomento e para a carreira acadêmica. 

A grande produção de artigos, todavia, trouxe seus problemas. A depender da 

estrutura do periódico, um artigo pode levar um ano ou mais para ser publicado, 

prejudicando a atualidade/validade do mesmo. Mesmo com a criação de bancos de 

dados on-line, a busca e seleção de artigos por temas específicos é complexa e 

demorada. E a despeito do avanço, no mundo, de políticas mandatórias de acesso 

aberto, o mercado editorial, com regime de copyright característico é altamente 

oligopolizado, implicando em custos altos e crescentes tanto para publicar quanto 

pesquisar em revistas de renome (CAMARGO JÚNIOR., 2012; MUELLER, 2000). 

 

2.2.4 Livros 

 

Já os livros mantiveram-se estáveis em seus formatos, tendo em vista que a 

preferência dos cientistas pelos artigos levou a uma relativa renúncia aos controles 

de publicação. Até mesmo porque tal não seria possível. As revistas são editadas e 

mantidas por instituições científicas e voltadas para cientistas. É um circuito fechado, 

especificamente construído para sua finalidade. Os livros, por outro lado, desde a 

invenção da imprensa, estão a serviço de todo o universo literário, do qual a ciência 

é apenas uma pequena parcela, menor ainda em se tratando de resultados de 

pesquisas. A publicação de livros, até o advento da rede mundial de computadores, 

esteve sob o controle de grandes editoras cujo foco no lucro sempre foi a principal 

condicionante das estratégias de seleção e impressão de obras (THOMPSON, 

2013). 

Isso não quer dizer que não existam exigências para a produção bibliográfica 

científica. A ciência possui seus critérios e pressupostos que, por óbvio, deverão ser 
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observados na escrita se o pesquisador/autor desejar o reconhecimento e validação 

da obra por seus pares. Porém, nem todos os mecanismos aplicados ao periódico 

podem ser utilizados para o livro por ser este um evento único, tornando a tarefa um 

tanto desafiadora.  

 No Brasil, a fim de poder qualificar a produção intelectual veiculada através 

dessa mídia, o Quali-Livros, também da Capes, definiu-o como um “produto 

impresso ou eletrônico que possui ISBN, contendo um mínimo de 50 páginas, 

publicado por editora pública ou privada, associação científica e/ou cultural, 

instituição de pesquisa ou órgão oficial” (CAPES, 2016, p. 1). Somente são 

avaliados livros resultantes de investigação nas diferentes modalidades — podendo 

ser obras integrais, coletâneas, dicionários ou enciclopédias e anais (textos 

completos) —, devendo seu conteúdo traduzir a natureza científica da produção. Os 

critérios de exame são definidos de acordo com a área e, a par com os aspectos 

formais,  

[...] são sugeridos para avaliar os requisitos relevância, inovação e 
potencialidade de impacto, os seguintes pontos: 
Relevância: contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico da 
área de conhecimento; contribuição para a resolução de problemas 
nacionais relevantes; atualidade da temática; clareza e objetividade do 
conteúdo no que se refere à proposição, exposição e desenvolvimento dos 
temas tratados; rigor científico (estrutura teórica); precisão de conceitos, 
terminologia e informações; senso crítico no exame do material estudado; 
bibliografia que denote amplo domínio de conhecimento; qualidade das 
ilustrações, linguagem e estilo. 
Inovação: originalidade na formulação do problema de investigação; caráter 
inovador da abordagem ou dos métodos adotados; contribuição inovadora 
para o campo do conhecimento ou para aplicações técnicas. 
Potencialidade do Impacto: circulação e distribuição prevista; língua da 

publicação; re‐impressão ou re‐edição; possíveis usos no âmbito acadêmico 
e fora dele (MINSTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016, p. 4, grifos nossos). 

 

 

 Porém, como o Qualis-Livros se volta especificamente para a avaliação de 

programas de pós-graduação, sua utilização é restrita. O controle mais comum da 

qualidade científica dos livros ainda são os adotados pelas editoras, especificamente 

as de universidades públicas. Pelo fato de seus recursos virem majoritariamente do 

erário, possuem o dever de zelar pela sua boa aplicação por meio de controles 

rígidos de qualidade. Em geral, adotam processos de avaliação cega, revisão e 

aprovação da publicação de forma colegiada (Conselho Editorial). 

 A despeito das vantagens trazidas pelas revistas, o fato é que o livro não foi 

superado. Adquiriu função própria na comunicação científica e detém ainda 
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considerável importância, inclusive por ser o meio que mais alcança a população em 

geral. Enquanto os periódicos são armazenados em bancos de dados 

especializados, alguns inclusive de acesso fechado, onde aguardam por buscas de 

interessados, os livros são promovidos pelas editoras através de meios eletrônicos, 

catálogos, eventos e outros.  

 Segundo dados levantados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(FIPE)4, a pedido da Câmara Brasileira de Livros (CBL) e do Sindicato Nacional dos 

Editores de Livros (SNEL), houve um crescimento do número de exemplares de livro 

científico, técnico e profissional (CTP), conforme a nomenclatura utilizada pela 

pesquisa. Foram 18 milhões em 2006, alcançando os 34 milhões em 2011 e 2012, 

registrando-se 21 milhões em 2016, queda essa provavelmente atribuível ao quadro 

de recessão econômica que o país atravessa desde 2015.  

Ainda que não alcance a produção de artigos científicos, por óbvias razões, 

trata-se de um número expressivo que denota a importância do livro como meio de 

difusão da produção científica. Em ambos os casos, contudo, emerge uma 

discussão sobre os direitos autorais e a disponibilização em acesso aberto de 

publicações resultantes de pesquisas realizadas com recursos públicos. 

 

2.3 Direitos autorais 

 

A história dos direitos autorais é relativamente recente, quando se levam em 

consideração os aproximadamente sete mil anos de existência da escrita. Há 

registros de questões envolvendo autoria já na Idade Média, em razão de 

investigações de denúncias de heresia (SOUZA et al., 2012). Porém, quando 

desenvolve o sistema mecânico de tipos móveis (1439), Johannes Gutenberg não só 

revoluciona a imprensa como faz emergir o sentido de proteção à propriedade 

literária contra a pirataria a partir de iniciativas individuais e desarticuladas, como a 

impressão do retrato do autor no frontispício da obra ou edição de uma coletânea de 

obras de um mesmo autor com sua biografia incluída (BRIGGS; BURKE, 2006). 

Eisenstein (1998) destaca a importância da imprensa para a discussão dos 

direitos autorais: 

A competição pelo direito de publicar um dado texto gerou também 
controvérsias a respeito de novos tópicos, como o monopólio e a pirataria. A 

                                                           
4
 Disponível em: <http://pesquisaeditoras.fipe.org.br/>. 
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imprensa trouxe a necessidade de definir legalmente o que pertencia ao 
domínio púbico. Uma espécie de ‘terra de ninguém’ literária tornou-se com o 
tempo objeto de um ‘loteamento’ e um individualismo começou a 
caracterizar a atitude dos escritores para com suas obras. (EISENSTEIN, 
1998, p. 101). 

               

 Em pouco tempo formou-se o mercado gráfico, cuja força econômica sobre a 

propriedade intelectual literária fez-se impor, na Inglaterra, em 1557, ao conseguirem 

do governo o direito exclusivo e eterno sobre as obras que editavam, em detrimento 

dos autores (ARAYA; VIDOTTI, 2009). É apenas em 1710 que o governo inglês 

modifica seu posicionamento, passando o direto sobre as obras dos editores para os 

autores através da primeira lei de direito autoral, o Statute of Anne, o que acabou 

inspirando o primeiro copyright act dos Estados Unidos, em 1790 (ARAYA; VIDOTTI, 

2009).  

As medidas reguladoras dos direitos autorais foram experiências isoladas, a 

partir das contingências políticas e econômicas de cada país, até ser realizada a 

primeira conferência internacional na Bélgica (1858), a primeira de várias. Dos 

debates resultou o primeiro tratado internacional, firmado na Convenção de Berna 

em 1886. Sua última revisão deu-se em 1974, agora sob a tutela da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual – WIPO (ROSA, 2014). 

No Brasil, muito antes de Berna, a primeira regulamentação voltada para a 

garantia dos direitos do autor foi concretizada pela Lei imperial de 1827, motivada 

especialmente pela implantação de cursos jurídicos e pela preocupação de 

salvaguardar o direito dos professores serem remunerados pela publicação de suas 

aulas (CABRAL, 1998). Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Código Criminal de 

1830 reprimia a violação do direito autoral com previsão de multa e confisco do 

material não autorizado em favor do prejudicado (ARAYA; VIDOTTI, 2009).  

A questão passou por outras regulamentações, ganhando estado 

Constitucional em 1891 e sendo regulamentada no Código Civil de 1916. Em 1973, 

o Conselho Nacional do Direito Autoral (CNDA), instituído pela Lei nº 5.988, passou 

a agir como órgão fiscalizador do tema até sua extinção em 1990 (SOUZA et al., 

2012). Atualmente, os direitos do autor são assegurados pela Constituição Federal 

de 1988 nos termos dos incisos XXVII e XXVIII do art. 5º: 

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 
fixar; 
 
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 
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a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução 
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 
 
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às 
respectivas representações sindicais e associativas. (BRASIL, 2008) 

 

A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, é a norma em vigor que 

regulamenta os direitos autorais, reputando estes como bens móveis (art. 3º), para 

efeitos legais, definindo como autor a pessoa física criadora de obra literária, 

artística ou científica (art. 11) e garantindo-lhe os direitos morais e patrimoniais sobre 

sua criação (art. 22). Manteve-se o viés histórico de repressão à violação do direito 

do autor, sendo atualizado, em 2003, o art. 184 do Código Penal Brasileiro, no qual 

se estabelece a previsão de pena de três meses a um ano de prisão, além de multa.  

Elencados no art. 24 da Lei nº 9.610/1998, os direitos morais vinculam-se à 

paternidade da obra. Por serem personalíssimos, não são alcançados pelo viés 

econômico da propriedade intelectual e possuem caráter inalienável, irrenunciável e 

imprescritível. O objetivo maior é garantir a integridade da obra de acordo com a 

visão criativa do seu autor, vinculando-a indestrutivelmente à sua pessoa (Cabral, 

2000). A forma mais conhecida de violação dos direitos morais é o plágio, a 

usurpação da autoria pela obra, no todo ou em parte.  

O direito patrimonial abarca o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da 

obra literária, artística ou científica, podendo o autor cedê-los, total ou parcialmente, 

a título oneroso ou gratuito (BRASIL, 1998, art. 28). Por referir-se à obra concreta, 

esta é a parte do direito autoral que se liga ao conceito de propriedade. Apesar de 

ser física, também possui uma expressão imaterial. Lot Júnior (2009) utiliza-se da 

imagem da arte como um exemplo, em que a tela (meio físico) não possui o mesmo 

valor sem a pintura, diferencial acrescido pelo espírito criativo do artista, aspecto 

incorpóreo da obra, o mesmo se dando com o livro, a música ou a peça de teatro.    

Cabral (2000) ressalta que a divisão entre o direito moral e patrimonial é 

histórica e provém da separação entre o corpus mysticum, a parte imaterial da obra 

vinculada ao ato criativo, e o corpus mechanicum, o suporte físico sobre o qual a 

criação de materializa. Essa separação deve muito à tradição francesa (droit 

d´auteur) em “[...] não aplicar a palavra propriedade às produções do espírito, ao 

mundo das ideias” sendo que “[...] o erro vulgar consiste em crer que o produtor é 

necessariamente proprietário do produto” (ESPÍNOLA, 2002, p. 522). Essa 
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separação, segundo o autor, é que permite a aplicação da proteção da propriedade 

intelectual ao fruto da criação (o corpus mechanicum). 
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3 O DIREITO PATRIMONIAL E O ACESSO ABERTO À INFORMAÇÃO 

 

 Na peça O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, tem-se a história 

de um jovem nobre, de nome Bassânio, habitante daquela cidade, que contrai um 

empréstimo de três mil ducados com o judeu Shylock. Apesar da promessa de 

devolução do dinheiro em três meses com juros, o agiota requer a garantia de um 

fiador. O nobre é auxiliado pelo seu amigo Antônio, um rico comerciante que não 

pode lhe emprestar o dinheiro por ter investido seus recursos em navios mercantes. 

 O inusitado da situação é o tipo de fiança exigida de Antônio: “[...] ceder, por 

eqüidade, uma libra de vossa bela carne, que do corpo vos há de ser cortada onde 

bem me aprouver” (SHAKESPEARE, 2000, ato I, cena III, 37a fala). A imposição 

vinha de um antigo ódio que Shylock nutria pelo fiador. Apesar dos protestos do 

amigo, Antônio aceita a exigência, confiando que terá o dinheiro necessário para 

quitar a dívida em nome de Bassânio, que estaria em viagem. 

 Acontece que os navios de Antônio naufragam no mar. Ao retornar para 

Veneza, o nobre encontra seu amigo sendo processado por Shylock, demandando 

na justiça o cumprimento da fiança. Bassânio oferece quitar à vista o triplo do valor 

emprestado, mas o agiota recusa a oferta. Diversas personagens tentam demover o 

judeu de seu intento, sem sucesso. Shylock não abre mão do cumprimento do 

contrato, indicando que a libra de carne seja retirada do ponto mais próximo do 

coração.  

 O juiz, a despeito dos esforços em favor de Antônio, é obrigado pela lei a 

considerar o contrato válido e, por consequência, legítimo o direito do credor. 

Todavia, impõe condições a Shylock: “ao cortá-lo, se derramares uma gota de 

sangue cristão, as tuas terras e bens, pelas leis de Veneza, ser-te-ão confiscadas 

para o Estado de Veneza”. E arremata: “Reclamaste justiça, fica certo de que terás 

justiça, talvez mesmo mais do que desejaras” (SHAKESPEARE, 2000, ato IV, cena I, 

86a fala). 

 A peça já foi alvo de diferentes análises jurídicas, sendo uma das vertentes a 

discussão sobre o limite entre o direito particular e o social, caracterizado na história 

pelo direito à vida e à integridade física.  
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3.1 A função social da propriedade  

 

Thomas Hobbes (2009) vincula o nascimento da propriedade privada, e do 

poder atribuído a seu dono para dela se utilizar como bem lhe aprouver, à 

implantação do Estado, única estrutura capaz de garanti-la pela manutenção da paz 

e da ordem social. Por consequência, somente o próprio Estado poderia restringir o 

poder do proprietário ou até mesmo retirar-lhe o domínio.  

A prevalência da propriedade privada em detrimento do coletivo pode ser 

observada desde o nascimento da sociedade juridicamente constituída até meados 

da Idade Contemporânea. Nos primeiros séculos da Roma antiga, o direito de 

propriedade era absoluto e alicerçava-se na própria origem lendária que os romanos 

cultuavam: quando Rômulo matou seu irmão Remo, apropriou-se do monte Palatino 

e dividiu as terras em cúrias, lançando as bases daquela civilização (PETIT, 2003). 

A primeira restrição somente surge no final do período Republicano, com o advento 

da Lex Duodecim Tabularum (Lei das 12 tábuas), estabelecendo o instituto da 

usucapião5 (Tábua II) e elevando a força jurídica da palavra empenhada sobre a 

propriedade (Tábua VI) (CRETELLA JUNIOR, 2009). 

No feudalismo da Europa Medieval, o enfraquecimento do Estado favorece o 

pleno direito do Suserano sobre suas propriedades. Na ausência de uma 

superestrutura jurídica, a pouca limitação é imposta pelos usos e costumes da 

época, provenientes do juramento de fidelidade: “se havia um servo ligado à gleba, 

nem este podia deixá-la, nem o senhor podia expulsá-lo para dar outro uso à terra” 

(RIBEIRO, 2006, p. 72). Essa relação aponta para o desmembramento da 

propriedade em dois aspectos jurídicos diferentes: o domínio, que é o direito de 

propriedade sobre o bem, e a posse, ou o direito de uso de bem pertencente a outro. 

Na era moderna essa situação se modificou: “[...] o proprietário adquire o 

direito não só ao uso do bem e a seus frutos [...], como também ao abuso: isto é, o 

direito de alienar o bem, de destruí-lo, vendê-lo ou dá-lo” (RIBEIRO, 2006, p. 72). Se 

de um lado isso representa uma vitória da burguesia, decidida a por fim aos direitos 

das classes mais baixas sobre as terras comunais, por outro se constitui num grande 

                                                           
5
 Usucapião é o direito adquirido em relação à posse de um bem móvel ou imóvel em decorrência da 

sua utilização por determinado tempo, de forma contínua, pacífica e inconteste. 
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limitador à pretendida autonomia, já que o domínio sobre todos os bens, em última 

instância, é do Soberano (HOBBES, 2009). 

O Iluminismo e a Revolução Francesa, na transição para a Idade 

Contemporânea, elevam a propriedade ao status de direito natural, inviolável e 

sagrado, de forma que “[...] ninguém pode ser dela privado senão quando a 

necessidade pública, legalmente constatada, o exija evidentemente, e sob a 

condição de uma justa e prévia indenização” (LOCKE, 2002, p. 17). É o conceito 

liberal dos limites externos da propriedade. Ao Estado mínimo, do liberalismo 

econômico de Adam Smith, é reservado o exclusivo papel de manutenção da 

segurança e da ordem social, deixando à economia (e, por consequência, à 

propriedade) a doutrina do Laissez-faire (a liberdade e a autorregulação dos 

mercados) (FACCHINI NETO, 2003).  

Essa perspectiva é materializada pelo Código Civil Francês, de 1804, 

considerado pelo próprio Napoleão Bonaparte sua maior obra. Modelo adotado por 

dezenas de países (inclusive por Clóvis Beviláqua, autor do Código Civil Brasileiro 

de 1916), estabeleceu um novo paradigma ao consolidar a dicotomia entre o direito 

público, de caráter meramente governativo, e o direito privado, centrado   

 
[...] na propriedade, com ênfase na propriedade imobiliária, com caráter 
absoluto e individualista, e na igualdade meramente formal. As normas 
estatais protetoras do indivíduo buscavam apenas assegurar a liberdade 
econômica, protegendo o cidadão contra o próprio Estado. As limitações 
aos direitos subjetivos, quando existentes, eram somente aquelas 
necessárias para permitir a convivência social. (JELINEK, 2006, p. 04) 

 

No transcorrer do século XIX, porém, a segunda Revolução Industrial e a 

intensificação da produção provocam mudanças profundas na sociedade europeia. 

Os cercamentos dos campos comunais levaram ao êxodo rural dos camponeses 

pobres. A mão de obra barata e abundante é explorada nas indústrias, submetida a 

jornadas de trabalho extenuantes, baixos salários, ambientes insalubres e condições 

miseráveis de existência, uma nova situação social que conduz a uma reflexão 

sobre o papel da propriedade. Nesse contexto, Karl Marx e Friedrich Engels negam 

a propriedade privada como direito natural, proclamando sua extinção no Manifesto 

Comunista de 1848. O Papa Leão XIII, na sua encíclica Rerum Novarum, não nega 

o direito de propriedade, mas discute seus limites, invocando a justiça social por 

meio da distribuição de riquezas como dever de um Estado intervencionista. 

Anarquistas apregoam a destruição da ordem capitalista, enquanto que socialistas 
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utópicos tentam sugerir caminhos para a conciliação pacífica das classes (AQUINO; 

FRANCO; LOPES, 1980). 

O Estado garantidor da liberdade econômica é levado, por força das 

condições históricas, a assumir a função de regulador direto das relações sociais. 

Seu intervencionismo, seja como gestor direto de serviços essenciais, seja como 

disciplinador das relações privadas, visa assegurar não só a fruição dos direitos 

individuais, mas também os sociais (Jelinek, 2006). Esse novo papel estatal coloca 

em xeque o paradigma do naturalismo de Locke no que diz respeito à inviolabilidade 

da propriedade privada. 

Em meio à efervescente discussão, o jurista francês León Duguit apresentou 

um conceito alternativo: a função social da propriedade. Num conjunto de seis 

conferências proferidas em Buenos Aires, em 1911, argumentou pela existência 

também de limites internos ao direto de propriedade. O proprietário tem obrigações e 

não pode fazer com o bem o que quiser. É obrigado a torná-lo produtivo e a riqueza 

controlada pelos proprietários deve ser posta a serviço da comunidade por meio de 

transações econômicas (BONILLA; FOSTER, 2011). A ideia da função social da 

propriedade de Duguit baseia-se na solidariedade como fundamento da realidade 

social. Por consequência, a proteção estatal à propriedade só deve existir se o dono 

agir consistentemente com suas obrigações. O Estado deve intervir para encorajá-lo 

ou puni-lo, implicando numa revisão do seu papel. 

Não se trata de uma ideologia comunista, no sentido marxista do texto. Duguit 

não é contrário à existência e ao direito à propriedade privada. O jurista se opõe ao 

abuso desse direito e à exclusividade da riqueza por ele gerada. Entende que a 

propriedade faz parte de um contexto social maior ao qual deve atender. Numa visão 

liberal, “a comunidade política é a soma dos indivíduos que a compõem” e direitos, 

como os da propriedade, “[...] são os instrumentos articulados para assegurar que o 

Estado não intervenha indevidamente no processo contínuo de construção e revisão 

da identidade individual” (BONILLA; FOSTER, 2011, p. 1005). Já Duguit defende 

que a sociedade subsiste na interdependência entre as pessoas, verdadeira origem 

do poder do Estado que, por isso, deve não apenas respeitar a liberdade, mas 

também intervir nas relações sociais sempre buscando o bem-estar coletivo. Ideia 

que passou a influenciar a construção jurídica em diversos países, inclusive no 

Brasil. 
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No século XX, mais precisamente no fim da Primeira Guerra Mundial, 

materializam-se as primeiras normas do que se convencionou denominar 

constitucionalismo social, ou seja, “[...] a inclusão nas constituições de preceitos 

relativos à defesa social da pessoa, de normas de interesse social e de garantia de 

certos direitos fundamentais” (MARTINS, 2000, p. 37). A Constituição Mexicana de 

1917 protagoniza um certo pioneirismo ao determinar, em seu art. 27, o direito do 

Estado de impor à propriedade privada, a qualquer momento, os interesses públicos. 

Já o art. 153 da Constituição alemã da República de Weimar (1919) explicitamente 

afirma que toda propriedade cria obrigações e que seu uso precisa também 

representar uma função no interesse social (GRAU, 1997). 

No Brasil, a expressão “função social da propriedade” foi legalmente utilizada 

pela primeira vez no Estatuto da Terra (Lei n.º 4.504/64). O que houve antes foram 

formas indiretas de abordagem nas constituições de 1934, 1937 e 1946, que 

falavam sobre interesse social e limitações aos direitos dos proprietários (PESSOA, 

2010). Contudo, é somente em 1988 que o princípio é alçado à condição de garantia 

constitucional (BRASIL, 1988): 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
[...] 
 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
 
[...] 
 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
 
[...] 
 
III - função social da propriedade; 

 

 

 Importa não esquecer que a primeira previsão pertence ao Título II, exclusivo 

para direitos e garantias fundamentais, enquanto que a segunda está inserta no 

Título VII, reservado ao tratamento da ordem econômica e financeira (BRASIL, 

1988). Portanto, a função social da propriedade é tratada pela lei maior a um só 
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tempo como direito e dever da cidadania e princípio a ser observado na condução 

das atividades econômicas.   

 A previsão foi ramificada na legislação infraconstitucional, especialmente na 

Lei nº 10.406/2002 (que instituiu o novo Código Civil), na forma do art. 1.228, §1º: 

 
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, 
e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 
detenha. 
 
§ 1

o
 O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 

suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, 
de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as 
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, 
bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

 

Eros Grau (1997) ressalta que, ao instituir o princípio da função social, o 

legislador antes de tudo assegurou o direito à propriedade privada, típica de uma 

cultura baseada na economia de mercado, não se tratando de adoção de um 

sistema comunal ou estatizante. Porém, preocupou-se em condicionar os modos de 

aquisição, gozo e utilização dos bens, para que a vontade do particular não se 

sobrepusesse de forma negativa e prejudicial ao interesse, ao desenvolvimento e ao 

bem-estar coletivos. 

As previsões constitucionais e infraconstitucionais relativas à função social da 

propriedade geram efeitos práticos nos campos civil, administrativo e judicial. Na 

seara do direito privado, o abandono da propriedade pode gerar a perda da posse 

para terceiros através do instituto da usucapião6. No campo da Administração 

Pública, permite a desapropriação de imóveis por diversos motivos (tributários, 

sanitários, urbanísticos, calamidade pública e outros), onde o interesse público 

sobreponha-se ao do particular. Já na esfera judicial, a expropriação pode ser 

aplicada nos casos de penhora para garantia do pagamento de dívidas e como 

pena, quando da utilização do imóvel para fins ilícitos. 

O termo propriedade não deve ser tomado exclusivamente à conta de bens 

imóveis. Ao contrário, expressa “[...] o conjunto de várias instituições, relacionadas a 

diversos tipos de bens”, sendo representada em formas diversas, “[...] subjetivas e 

objetivas, conteúdos normativos diversos sendo desenhados para aplicação a cada 

                                                           
6
 Forma originária de aquisição da propriedade de outrem por meio de sua ocupação, de forma 
pública e pacífica, por determinado período de tempo. Aplicável tanto sobre imóveis urbanos quanto 
rurais, com exigências específicas para cada caso, conforme previsto no Título III, Capítulo II, Seção 
I, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 
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uma delas, o que importa no reconhecimento, pelo direito positivo, da multiplicidade 

da propriedade” (GRAU, 1981, p. 113). O pensamento sobre a função social da 

propriedade abrange também, portanto a propriedade intelectual. 

 

3.2 A propriedade intelectual  

 

A origem do conceito de propriedade imaterial acompanha, de certa forma, a 

dos bens tangíveis, sendo tomado como produto da mente humana em oposição à 

realidade exterior. O direito romano já alcançava essa nuance, entendendo que a 

propriedade poderia ultrapassar o mundo material, denominando-a res incorporal 

(LACRUZ, 2010). Mas a ideia da proteção do direito imaterial, ainda que não 

entendido diretamente dessa forma, já estava embutida no próprio Código de 

Hamurábi, quando proibiu o retorno, ao pai, da criança adotada pelo artesão após 

este lhe ter ensinado o ofício (BOCCHINO et al., 2010). 

Até o início da Idade Moderna, o tratamento dado à propriedade imaterial foi 

similar, sempre se destacando proteções pontuais para garantir interesses 

econômicos materiais vinculados. Há, nesse sentido, registros de licenças de 

exclusividade em Bordeaux, na Idade Média, para pinturas e determinados 

processos de produção. Da mesma forma, dissemina-se a prática protetiva das 

criações nas corporações de ofício surgidas na Europa da Baixa Idade Média. 

Conjuntamente, surgiu a proteção às marcas, selos exteriores que diferenciavam e 

personalizavam os produtos das oficinas de artesãos, distinguindo-os da 

concorrência (SHERMAN; BENTLY, 1999). 

O avanço das invenções e descobertas modernas, especialmente a partir das 

revoluções culturais e científicas típicas dessa era, modifica essa relação. As 

invenções começavam a propiciar grandes retornos financeiros aos Estados, que 

viram na concessão e garantia do direito de propriedade ao artista o estímulo 

necessário ao fomento da criação e do engenho (LACRUZ, 2010). Esse contexto 

proporciona um rápido desenvolvimento da propriedade intelectual, não só na área 

dos produtos industriais, como também no setor das obras literárias face à sua 

produção em larga escala com o advento da imprensa (SILVA; SILVA, 2014). 

Várias regulamentações sobre questões ligadas à propriedade intelectual 

surgem ao longo desse período. A Lei Veneziana de 1474, reconhecida como o 

primeiro estatuto oficial de propriedade intelectual, exigia a transferência de 
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tecnologia como requisito essencial para obtenção da licença de importação, 

visando impulsionar a tecnologia nacional (SHERMAN; BENTLY, 1999). Os séculos 

finais da Idade Moderna e o início da Contemporânea viram um verdadeiro 

florescimento de direitos vinculados à propriedade intelectual, variando segundo os 

interesses das nações, a exemplo do Statute of Monopolies da Inglaterra (1623), das 

leis francesas de 1781 e 1793, da Lei de Propriedade Industrial dos países Baixos 

(1806), do Patent Act dos Estados Unidos (1809) e do Alvará de 1809, no Brasil 

(LACRUZ, 2010). Firmava-se uma clara distinção entre o direito autoral e a 

propriedade industrial, incorporando ramificações no direito de propriedade 

intelectual, sempre “[...] com profundo embasamento nos regimes de privilégios e 

monopólios, com atribuição de exclusividade de exploração em favor dos inventores 

(Industrial) e criadores (Autoral)” (SILVA; SILVA, 2014, p. 121). 

Somente em 1873, em Viena, ocorre o primeiro encontro internacional 

visando o estabelecimento de acordos multilaterais sobre o tema, ensejando o início 

de discussões e elaboração de tratados. É interessante notar o crescimento e 

avanço dos acordos internacionais à medida que a evolução tecnológica diminuía 

distâncias e aproximava mercados. A consolidação do capitalismo, com a revolução 

industrial, promove alterações no conceito de propriedade imaterial. A produção 

capitalista direciona e eleva o “[...] processo de intelectualidade humana a 

patamares mercantilistas ainda pouco explorados, introduzindo em produtos que não 

são palpáveis em primeiro momento, conceitos inerentes ao sistema como 

lucratividade e produtividade” (SILVA; SILVA, 2014). A disputa internacional, frente 

aos elevados valores em jogo, torna-se cada vez mais acirrada, e as discussões 

coletivas mais intensas. 

Através da Convenção de Estocolmo, de 1967, foi criada a Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), agência especializada da Organização 

das Nações Unidas, que se dedica a propor e atualizar padrões internacionais de 

proteção às criações intelectuais. O Brasil ratificou sua adesão ao convênio através 

do Decreto nº 75.541, de 31 de março de 1975. No artigo 2º, inciso VIII, a 

Convenção define propriedade intelectual como os direitos relativos 

 

[...] Às obras literárias, artísticas e científicas,  
Às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas 
executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão,  
Às invenções em todos os domínios da atividade humana,  
Às descobertas científicas,  
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Aos desenhos e modelos industriais,  
Às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas 
comerciais e denominações comerciais,  
À proteção contra a concorrência desleal,  
e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios 
industrial, científico, literário e artístico. (WIPO,1967, s/p) 

 

A partir da definição trazida pela Convenção, Bocchino e outros (2010) 

apontam que a expressão Propriedade Intelectual abrange um conjunto de 

propriedades imateriais que pode ser dividido em três grandes blocos: os direitos 

autorais, a propriedade industrial e a proteção sui generis (topografia de circuito 

integrado, cultivar e conhecimento tradicional). Em todas essas áreas, a propriedade 

intelectual é um estatuto jurídico de proteção temporária que garante o direito 

exclusivo de exploração econômica obra/invento. Porém, independentemente de seu 

caráter imaterial, a propriedade intelectual também deve ser regida em consonância 

com sua função social.      

 

3.2.1 A propriedade intelectual e o interesse social 

 

Assim como no caso da propriedade material, a proteção dada pela 

propriedade intelectual não é plena, podendo ocorrer sua mitigação quando 

interesses sociais maiores impõem sua revisão. A própria Lei nº 9.279/1996, que 

regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, prevê em seu art. 2º 

que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial deve considerar, além 

do desenvolvimento tecnológico e econômico do País, o interesse social. 

Exemplo disso ocorreu no ano de 2007, quando o governo brasileiro quebrou 

patentes de remédios para tratamento da síndrome da imunodeficiência adquirida 

(maios conhecida pela sigla inglesa AIDS). A medida foi tomada após tentativas 

frustradas de negociação de preço com o laboratório detentor dos direitos. A 

Organização Mundial do Comércio rejeitou recurso interposto pela empresa, 

acatando a alegação da representação brasileira de que a calamidade pública 

provocada pela doença sobrepunha-se aos interesses comerciais impostos com 

intransigência, haja vista a recusa da recorrente à negociação (PINTO, 2009). 

O direito autoral, compreendido entre os direitos da propriedade intelectual, 

também precisa ser analisado sob a ótica da função social, dado o seu caráter 

essencialmente patrimonialista. Embora a Lei nº 9.610/1998 não tenha em seu texto 
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previsão expressa nesse sentido, igualou os direitos autorais a bens móveis para 

efeitos legais (art. 3º). Isso exige uma interpretação da lei dentro do quadro legal 

maior. 

Entre os métodos interpretativos que compõem a hermenêutica do direito, 

destaca-se o sistemático, segundo o qual “[...] o sentido e o alcance de uma norma 

são fixados com o auxílio das demais normas do ordenamento jurídico” ou seja, “[...] 

os textos hão de ser lidos e entendidos no seu conjunto; o conteúdo de uma norma 

influi, às vezes decisivamente, na tarefa de precisar o próprio conteúdo de outra 

norma jurídica” (RIBEIRO, 2009, p. 156). Na mesma linha de raciocínio, Paulo 

Bonavides (2007) diz que 

 
A interpretação começa naturalmente onde se concebe a norma como parte 
de um sistema – a ordem jurídica, que compõe um todo ou unidade objetiva, 
única a emprestar-lhe o verdadeiro sentido, impossível de obter-se se a 
considerássemos insulada, individualizada, fora, portanto, do contexto das 
leis e das conexões lógicas do sistema. (BONAVIDES, 2007, p. 445) 

 

 No contexto jurídico brasileiro, a Constituição Federal é a pedra angular que 

orienta todo o ordenamento, especialmente no que diz respeito ao entendimento e 

aplicação das leis infraconstitucionais. Portanto, se para efeitos legais os direitos 

autorais são tomados como bens móveis (especificamente em razão do seu caráter 

patrimonialista), não poderá deixar de observar o interesse social em sua aplicação. 

E esse interesse, no caso dos direitos autorais, é reforçado por outras garantias 

constitucionais além da discutida até o momento. 

 

3.3 Do direito de acesso à cultura, à informação e ao conhecimento 

  

 Miranda (2006) defende que todo Estado democrático é um Estado social e a 

Constituição que o cria não pode se furtar ao dever de garantir direitos culturais aos 

cidadãos, materializados no direito de acesso à cultura, à informação e à educação. 

Para o autor, o direito à cultura não se estabelece exclusivamente numa previsão 

normativa, vinculando-se toda a construção jurídica, naquilo que denominou 

Constituição Cultural. Por esse raciocínio, não é possível pensar em cidadania sem 

cultura.  

Esta lógica permeia também toda a Constituição de 1988 quando, dentre 

outras previsões: (a) estabelece que a República Federativa do Brasil se 
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fundamenta, entre outros, na cidadania e na dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

incisos II e III); (b) determina a educação como um direito social (art. 6º); (c) institui a 

busca da integração cultural dos povos da América Latina como um dos objetivos 

em relações internacionais (art. 4º); (d) concede ao cidadão o direito de defender o 

patrimônio histórico e cultural (art. 5º, Inciso LXXIII); (e) exorta a proteção a bens de 

valor histórico, artístico e cultural como competência dos entes federativos (art. 23, 

III); (f) assegura a todos o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes 

da cultura nacional e o apoio e incentivo à valorização e à difusão das 

manifestações culturais (art. 215) e (g) impõe como necessária a democratização do 

acesso aos bens de cultura. 

 O direito à educação e ao acesso à informação também são patrocinados 

pela constituição (artigos 5° inciso XIV, 205, respectivamente), completando o rol de 

garantias à cultura e às fontes culturais. Por serem previsões integradas aos direitos 

fundamentais, as atividades da Administração Pública devem ser pautadas não 

apenas no sentido de não violação, mas também no de implementação  por meio de 

políticas que assegurem a fruição de seus benefícios pelos cidadãos. Integram, 

consequentemente, a reserva legal justificadora da observância da função social da 

propriedade intelectual.  

 

3.4 A função social dos direitos do autor 

 

João Batista Nogueira foi um celebrado músico e compositor carioca, 

considerado por muitos como um ícone da música popular brasileira. Sua voz grave 

e seu talento para a composição garantiram seu destaque sobretudo no samba. 

Faleceu em 05 de junho de 2000, deixando uma obra de mais de 300 composições. 

De acordo com a Lei do Direito Autoral, é dos seus herdeiros ou sucessores o direito 

de exploração da obra por mais setenta anos após 1º de janeiro de 2001, ano 

seguinte ao do falecimento do autor. Ou seja, somente em 2071 seu acervo será de 

domínio público, permitindo a execução de suas músicas por qualquer pessoa sem a 

prévia autorização dos detentores dos direitos patrimoniais. 

O direito do autor é fruto de uma evolução histórica e seu valor e necessidade 

são indiscutíveis para o incentivo e a preservação do espírito criativo. Todavia, o 

prazo estabelecido por lei para a proteção e a exploração do direito patrimonial 
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sobre a obra após a morte do autor é o maior de todos os prazos não só da área da 

propriedade intelectual, como se vê no Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Comparativo de prazos de proteção  

Modalidade Prazo 

Direito do 
Autor 

Desde sua concepção ou criação até o fim de 70 anos contados 
de 1°/01 do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a 
ordem sucessória da lei civil. 

Direitos 
conexos 

70 anos, contados a partir de 1º/01 do ano subsequente à fixação 
de fonogramas, à transmissão para as emissões das empresas de 
radiodifusão e à execução e à representação pública para os 
demais casos. 

Programas de 
computador 

50 anos, contados a partir de 1º/01 do ano subsequente à criação 

Patente 20 anos para patente de invenção e 15 anos para modelo de 
utilidade, contados a partir da data do depósito 

Cultivar 18 anos a partir da data de concessão do certificado de registro 
para as videiras e árvores frutíferas, florestais e ornamentais. 
15 anos a partir da data de concessão do certificado de registro 
para as demais. 

Marca 10 anos, contados da data de expedição do registro, prorrogável 
por períodos iguais e sucessivos. 

Desenho 
industrial 

10 anos a partir da data do depósito do pedido, podendo o mesmo 
ser prorrogado no máximo por 3 (três) vezes pelo período de 5 
(cinco) anos cada. 

Topografia de 
circuito 
integrado 

10 anos contados da data do depósito do pedido de registro ou da 
primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro. 

Fonte: aultoral 

  

O conflito entre os direitos patrimoniais e o direito à cultura e à informação 

tem sido foco de diversos debates. Lot Júnior (2009) enxerga um verdadeiro 

paradoxo na lógica que sustenta o direito autoral. Seu caráter individualista e 

protecionista cria o monopólio sobre a exploração das obras, intentando-se com isso 

fomentar a produção intelectual e estimular novas criações para o desenvolvimento 

da cultura. Logo, a ideia é limitar o acesso ao conhecimento para, 

contraditoriamente, promover o enriquecimento cultural da sociedade. Por isso 

conclui, concordando com Carboni (2006), que a simples proteção à remuneração 

do titular do direito de exploração econômica de uma obra não pode ser empecilho 

ao acesso e uso da mesma. 

Wachowicz (2015) aponta a existência de um desequilíbrio da legislação 

brasileira entre o direito social de acesso à cultura e ao conhecimento e a extensa 
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proteção patrimonialista dos titulares dos direitos autoral e conexos. Discorrendo 

sobre a questão, o autor lembra que a própria OMPI já reconheceu a existência de 

uma dimensão cultura no direito autoral, ao mesmo tempo que reconhece a 

importância da proteção aos criadores para o desenvolvimento cultural e econômico 

dos povos, especialmente a indústria da cultura, sem a qual não seria possível o 

acesso social.  

É axiomático: O Direito Autoral não se presta apenas para a tutela da 
diversidade de conteúdos de um só titular, mas também, para a existência 
de uma grande diversidade de titulares, na qual reside o florescimento, a 
promoção de políticas públicas e o fortalecimento das indústrias culturais 
dinâmicas em todos os países. 
[...] 
É preciso ter-se claro que, sem direitos autorais inexiste diversidade 
cultural, como também sem diversidade cultural não é possível falar em 
Direito Autoral, mas tão somente em regras de proteção de investimento.  
(WACHOWICZ, 2015, p. 553) 

 

Ascensão (2011) defende que bens intelectuais são bens culturais que 

servem ao diálogo social, enquanto que “todo direito autoral cria zonas de acesso 

interdito ou pelo menos de utilização condicionada” e, portanto, “[...] quanto mais se 

reforça o direito autoral mais se limita a normal liberdade de utilização de bens 

intelectuais indispensáveis” (ASCENSÃO, 2011, p. 29). Vai além, defendendo que o 

exagero na proteção autoral é pernicioso ao próprio processo criativo, lembrando 

que nada sai do nada e que toda criação é fruto de uma visão criativa e inovadora 

sobre aquilo que de alguma forma já é conhecido. A restrição do acesso à cultura, 

por dedução lógica, restringe a possibilidade criadora.   

Ademais, se o objetivo com os direitos autorais era proteger os criadores, 

falhou. A globalização cria uma ilusão, ao fazer ver personalidades mundiais 

ricamente compensadas por um público ávido por consumir espetáculos. Entretanto, 

existem milhares de autores no mundo e “[...] podemos dizer sem receio que destes, 

mesmo onde o direito de autor se pratica efetivamente, só uma percentagem mínima 

vive de fato das obras intelectuais que produz” (ASCENSÃO, 2011, p. 21). E não só 

pessoas desconhecidas. Enquanto Fernando Pessoa era guarda-livros, “[...] William 

Faulkner foi produtor de argumentos para Hollywood, com o que aliás se deu muito 

mal” (ASCENSÃO, 2011, p. 21). De outro lado, a indústria cultural em seus diversos 

ramos (livros, filmes, músicas, jogos, entre outros) vai garantindo sua prosperidade. 

Carboni (2006) argumenta que, embora importante e legítimo, o direito autoral 

não pode ser intocável frente ao interesse social, assim como não o é a propriedade 
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material. Menciona que a própria Convenção de Berna, a despeito de não falar 

expressamente sobre a questão da função social do direito de autor, tornou possível  

impor limites à proteção dada, autorizando aos países signatários incluírem em suas 

legislações previsões como: 

[...]  
(i) a reprodução não autorizada de obras em casos especiais, desde que tal 
reprodução não prejudique a exploração normal da obra nem cause um 
prejuízo injustificado aos interesses do autor; 
(ii) as citações tiradas de uma obra, que se tornou licitamente acessível ao 
público, na condição de serem conformes os bons costumes e na medida 
justificada pelo fim a atingir. 
(iii) as reproduções de obras literárias ou artísticas, a título de ilustração do 
ensino, por meio de publicações, emissões de radiodifusão ou de gravações 
sonoras ou visuais, na medida justificada pelo fim a atingir; 
(iv) a reprodução pela imprensa, a radiodifusão ou transmissão por fio ao 
público, dos artigos de atualidade de discussão econômica, política ou 
religiosa, publicados nos jornais ou recolhas periódicas, ou das obras 
radiodifundidas, tendo o mesmo caráter; 
(v) a reprodução de obras literárias ou artísticas utilizadas no decurso de 
acontecimento da atualidade por meio de fotografia, de cinematografia ou 
por meio de radiodifusão ou de transmissão por fio ao público. (CARBONI, 
2006, p. 103-104) 

 

Decorrente dessa flexibilização, mas ainda não reconhecida pela legislação 

brasileira, surgiu no campo internacional a chamada “Regra dos Três Passos”, pela 

qual terceiros podem reproduzir obras protegidas, ainda que sem autorização dos 

titulares dos direitos autorais: em certos casos especiais, que não conflitem com a 

exploração comercial normal da obra e que não causem prejuízo injustificado ao 

autor”. São exemplos da aplicação dessas regras “[...] (i) a gravação de um filme ou 

programa de televisão aberta; (ii) a cópia de uma música de um CD legalmente 

adquirido para um HD de um computardor, IPod, MP3 ou outro suporte digital” 

(WACHOWICZ, 2015, P. 552). 

 Mesmo que insuficiente, são caminhos abertos por debate integrador dos 

interesses. Direitos autorais e o acesso à cultura não podem e não deveriam ser 

tratados como antagônicos em que a presença de um exclua o outro. Há que se 

resguardar o direito autoral, mas não de forma tão ampla e definitiva que estrangule 

a própria cidadania (WACHOWICZ, 2015). Principalmente quando o problema, em 

sua maior parte, não está no indivíduo criador, mas na indústria cultural.  

 

Podemos dar o exemplo do contrato de edição livreira. Os autores dos livros 
mais vendidos são requestados. Mas as remunerações, ao menos no Brasil, 
baixam rapidamente para níveis insignificantes: não têm qualquer proporção 
com o sacrifício que representa elaborar um livro. Os menos conhecidos 
têm de aceitar tudo: premidos muitas vezes não por necessidade 
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econômica, pois essa deixa de ter qualquer significado perante o nível da 
remuneração, mas pelo dever de publicar que é imposto para efeitos de 
progressão na carreira, quiçá regulamentarmente. Ou são pagos só em 
exemplares. Ou não são pagos. Ou, no limite, têm de pagar até ao editor 
para conseguir que as suas obras sejam publicadas. (Ascensão, 2011, p. 
24) 

 

Se a discussão sobre a função social dos direitos autorais já se faz pertinente 

na cultura em geral, mais ainda o é quando se circunscreve à produção científica. A 

própria natureza da comunicação científica e a presença forte do patrocínio Estatal, 

já debatidos no capítulo anterior, dão outra cor ao problema. 

 

3.5 A ciência e o acesso à informação 

 

Do ponto de vista da ciência, o livre acesso à informação apresenta-se como 

fato de grande interesse em razão da importância da comunicação para esse tipo de 

conhecimento, conforme já discutido no capítulo anterior.  A livre circulação de ideias 

favorece o avanço do saber científico, induzindo a novas descobertas e invenções, 

ao crescimento cultural e econômico e à superação de erros e entraves ao 

desenvolvimento da sociedade.  

Por outro lado, também representa um desafio à comunidade científica, por 

ter constituído ao longo de sua história constituiu um sistema de comunicação 

concedendo às editoras, especialmente de revistas indexadas (com revisão por 

pares), “[...] o status de canais preferenciais para a certificação do conhecimento 

científico e para a comunicação autorizada da ciência [...] ainda [com] a atribuição de 

confirmar a autoria da descoberta científica” (MUELLER, 2006, p. 279). 

Observa-se que no mundo científico o problema dos direitos autorais diz 

respeito não ao autor em si, que geralmente nada ganha com as publicações dos 

resultados de suas pesquisas. Ao contrário, vê-se na condição de ter de pagar 

(diretamente ou de forma subsidiada pelo Estado) a editoras que controlam o 

mercado de livros e periódicos científicos e para as quais são cedidos os direitos 

patrimoniais sobre a obra. Ocorre, então, aquilo que Mueller (2006) descreve como 

uma perversão do acesso às publicações: o Estado financia a formação do 

pesquisador, financia suas pesquisas, subsidia o pagamento das publicações dos 

resultados (com cessão dos direitos autorais) e ao final financia as bibliotecas para 
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terem acesso à mesma obra, fatos que ocorrem não apenas no Brasil, mas em todo 

o mundo. 

Kuramoto (2006) e Alves (2008) destacam que as pesquisas científicas, no 

Brasil, são majoritariamente financiadas com dinheiro público e, do ponto de vista 

ético, seus resultados deveria ser livremente acessados por todos. Todavia, dá-se 

justamente o oposto e o próprio pesquisador (ou o Estado) precisa pagar pela 

assinatura de uma revista científica. Situação esta que contraria a noção de bem 

público, definido pelo art. 98 do Código Civil brasileiro como todo bem de domínio 

nacional pertencente a pessoas jurídicas de direito público. E a propriedade 

intelectual integra o patrimônio intangível de entidades tais, como autarquias e 

fundações públicas. 

As mudanças provocadas pela informatização dos meios de comunicação 

trouxeram uma nova luz à temática. Teixeira (2010) lembra que a propriedade, tanto 

a tangível como a intelectual, é uma construção jurídica e não constitui uma 

premissa a priori, ou um suposto direito natural, ao contrário da cultura, do domínio 

público e do conhecimento geral. Lembra ainda que o direito autoral é uma 

convenção moderna voltada à remuneração da atividade criativa, assumindo 

aspecto mercadológico e, nesse aspecto, submete-se às previsões constitucionais 

atinentes à função social do contrato e da propriedade (TEIXEIRA, 2010). No esteio 

desse raciocínio é que vem sendo debatidos meios de disponibilização gratuita e 

irrestrita do conhecimento científico. 

 

3.5.1 O acesso aberto 

 

Por volta da década de 1970, nos primeiros estágios da internet, trocas de 

informações via File Transfer Protocol (FTP) entre pesquisadores da área de 

informática tornaram-se comuns. O aperfeiçoamento da internet nos anos de 1980 e 

1990 permitiu a difusão dessa prática na comunidade científica. Entre exemplos, 

pode-se citar o ArXiv (1991), repositório para o arquivamento e recuperação de 

artigos científicos eletrônicos nos campos da matemática e da física, e o Networked 

Digital Library of Thesis and Dissertations (1996), banco de teses e dissertações 

concebido pela Virginia Tech University (JEFFERY, 2006). Várias dessas ações 

tinham em comum o objetivo de disponibilizar o conhecimento científico no formato 

eletrônico gratuitamente.  
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Paralelamente ao início da era da internet, viva-se na década de 1980 a crise 

dos periódicos, provocada pelo constante aumento de preços por parte das editoras, 

inviabilizando a manutenção das coleções nas bibliotecas universitárias. Ressalta 

Mueller (2006) que esses aumentos não encontravam justificativa em questões 

financeiras ou inflacionárias, apesar do discurso editorial de se tratar de atividade de 

alto custo. Nesse sentido, McGuigan e Russel (2008) citam que a Elsevier justificou 

em seu site os constantes aumentos de preços em razão dos elevados custos com a 

editoração e manutenção da infraestrutura eletrônica. Todavia, segundo os autores, 

a explicação não se sustenta quando se observam as margens de lucro de 40% 

exibidas pela editora. A verdade, concluem, é que editores de periódicos 

acadêmicos operam com fins lucrativos e seu principal incentivo é manter ou 

aumentar os ganhos, objetivo esse facilitado pela formação de um oligopólio em que 

mais de 40% dos periódicos pertencem apenas a três publishers.  

Uma reação organizada de grupos da comunidade científica surge a partir da 

Budapest Open Access Initiative (BOAI, 2002). Adotando a expressão Acesso 

Aberto (AA), a declaração pregou a disponibilização gratuita e irrestrita do 

conhecimento científico, partindo do pressuposto de que o custo geral de 

disseminação em AA é significativamente menor que as formas tradicionais. Esse 

movimento definiu um protocolo próprio para o acesso aberto, o Open Archives 

Initiative – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), e nele fundamentou duas 

estratégias básicas e complementares para livre circulação da informação.  

Na primeira estratégia, conhecida hoje como via verde (green road) na 

proposta de Harnad e colaboradores (2004), os próprios autores depositam os 

artigos científicos já publicados ou aceitos para publicação em repositórios 

eletrônicos acessíveis e sem restrições, após obter a autorização da editora (sinal 

verde). Nessa modalidade, a garantia do livre acesso se dá “[...] quando 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” (COSTA, 2006, p. 41).  

Na segunda, a via dourada (golden road), os próprios periódicos eletrônicos 

são comprometidos com o AA total ou parcialmente (formato híbrido, com parte dos 

artigos liberados em acesso aberto), utilizando-se de direitos autorais e outros 

instrumentos para garantir o ambiente de livre acesso (HARNAD et al., 2004). Nesse 

sentido, o copyright tem como finalidade única a garantia da autoria. Destaca-se o 
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fato de que não basta que um periódico ofereça a leitura gratuita do conteúdo pela 

internet para que se configure a via dourada. Deve também permitir a reutilização 

deste, respeitado o reconhecimento da autoria.  

Em 2003, as reuniões de Bestheda e Berlim ratificam e aprofundam as 

discussões em Budapeste, seguindo os avanços tecnológicos na seara da 

informação. Essa evolução proporcionou a implementação de diferentes tipos canais 

de AA, cuja classificação sugerida por Björk (2005) ainda hoje pode ser utilizada: 

repositórios institucionais universitários, periódicos científicos eletrônicos (com prévia 

avaliação dos pares), servidores de e-prints (repositórios para assuntos específicos 

e o auto arquivamento feito pelos autores em páginas eletrônicas pessoais. Todavia, 

embora existam diferentes formas e possibilidades, o AA é caracterizado pela 

presença de certos elementos, elencados por Costa (2006, p.44): 

O primeiro é que trabalhos com acesso aberto estão livremente disponíveis. 
O segundo é que esses trabalhos estão disponíveis on-line, isto é, são 
documentos digitais disponíveis na Internet. O terceiro é que são trabalhos 
científicos. O quarto é que os autores desses trabalhos não são pagos pelos 
seus esforços. O quinto é que, como a maioria dos autores de artigos 
publicados em periódicos referendados não é paga, e esses trabalhos são 
científicos, os artigos são identificados como o tipo primordial de material de 
acesso aberto. Sexto, há um extraordinário número de usos permitidos para 
material de acesso aberto. Sétimo, há duas estratégias-chave para o 
acesso aberto: o auto-arquivamento e os periódicos de acesso aberto. 

 

 O movimento do AA cresceu significativamente nos anos que se seguiram à 

declaração do BOIA (2002), formando-se discussões acadêmicas em torno da 

melhor via a ser adotada, se a verde ou a dourada. Importante ressaltar que 

qualquer das vias envolve custos, centrando-se o debate justamente sobre as 

formas de financiamento.  Em 2012, no Reino Unido, foram finalizadas as atividades 

de um grupo de trabalho liderado por Dame Janet Finch, cujas conclusões lançadas 

no relatório intitulado Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access 

to research publications (2013), mais conhecido como Relatório Finch.  

Apesar de pregar a disponibilização de trabalhos científicos financiados com 

recursos públicos, o estudo fez diversas recomendações para o favorecimento de 

um modelo de AA que considerou sustentável, dando clara preferência a via 

dourada híbrida. Dessa forma, indica a necessidade de se “estabelecer mecanismos 
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eficazes e flexíveis para permitir que universidades e outras instituições de 

pesquisas possam cobrir os custos de APC7” (FINCH, 2015, p. 9).  

Harnad (2015), defensor da via verde, opõe-se à proposta por considera-la 

financeiramente inexequível. Considerando existirem (à época) 28.000 periódicos 

em diversos campos e idiomas, publicando cerca de 2,5 milhões de artigos por anos, 

entende ser insustentável para uma instituição arcar com tais custos, ficando 

limitada a uma pequena fração de publicações. O autor vai além, apontando que a 

via dourada acabou por desfavorecer a disseminação do conhecimento, visto que as 

grandes editoras passaram a cobrar valores muito superiores para publicação em 

AA, em clara substituição às perdas dos valores das assinaturas. São as taxas de 

publicação, também denominadas taxas de processamento dos artigos. 

Fazendo um exame dos argumentos de custos, Van Noorden (2012) e Nassi-

Calò (2013) apontam discrepância de informações com base em dados da empresa 

norteamericana de consultoria Outsell. Em 2011, segundo os relatórios, a indústria 

de publicação gerou cerca de US$9.4 bilhões com aproximadamente 1.8 milhões de 

artigos, numa média de US$ 5 mil por artigo em taxas para processamento dos 

artigos. Todavia, os lucros dos maiores publishers, como a Elsevier, margeiam entre 

40 e 50%, de acordo com relatórios de mercado. Não à toa ocorreu em 2012, a 

campanha “Custo do Conhecimento” (http://thecostofknowledge.com/), iniciada pelo 

matemático Fields, Timothy Gowers, que pediu os pesquisadores protestassem 

contra o modelo de negócios da Elsevier através de um boicote contra seus 

periódicos, deixando de se submeter, editar e avaliar artigos. O boicote, mais tarde 

chamado de a “Primavera Acadêmica”, levou a várias bibliotecas de universidades 

renomadas, como a Universidade da Califórnia e Harvard, a interromperam as 

negociações com importantes editoras, enquanto outras universidades, a exemplo 

da Universidade de Konstanz, simplesmente cancelaram assinaturas com a Elsevier 

devido ao aumento de 30% dos seus preços ao longo de cinco anos (LARIVÌERE; 

HAUSTEIN; MONGEON, 2015). 

Os argumentos das editoras para os preços cobrados, seja de assinatura seja 

de taxas de publicação, são os grandes custos advindos de modelos mais severos 

de análise, impondo maior seletividade a fim de assegurarem maior qualidade 

                                                           
7
 O APC (Article Processing Charge) é o conjunto de taxas para o processamento de artigo por uma 
revista. Pode envolver custos de trabalho editorial (como revisão por pares), produção (formatação, 
indexação), manutenção do sistema online, marketing, entre outros. 



50 

 

científica aos leitores das publicações, gerando maior valor agregado. Além da 

revisão por pares altamente qualificados, haveria grandes gastos com editoração: 

investigação minuciosa da existência ou não de plágio, manutenção de plataformas 

online, geração de metadados, armazenamento, entre outros. Nassi-Calò (2013) vê 

duas contradições básicas nesse discurso. A primeira, dos custos operacionais com 

a internet, visto que via de regra o avanço tecnológico reduz gastos justamente por 

otimizas processos. A segunda, pela existência de editores de periódicos em AA, 

com processos criteriosos de revisão por equipes de renome, mas que não realizam 

atividades de editoração e não cobram tão caro quanto as que fazem. 

Conclui-se, então, que a crescente pressão do acesso aberto levou às 

editoras a remodelarem seus negócios, mas não necessariamente tornando suas 

revistas mais acessíveis, tendo em vista o aumento da pressão sobre o já combalido 

orçamento das instituições públicas. Num país como o Brasil, onde a pesquisa 

científica é praticamente toda financiada pelo Estado, torna-se questionável a 

sustentabilidade dessa via em longo prazo. Instituições públicas são forçadas a 

estabelecer uma seleção cada vez mais rigorosa de seus gastos, encurtando a lista 

de artigos para publicar nesses periódicos (MARQUES, 2017). 

Por outro lado, a via verde não é necessariamente uma alternativa melhor. O 

próprio Harnad (2015), que o defende, entende que esse modelo possui graves 

limitações. Agências públicas de fomento que o adotam exigem a liberação das 

publicações em AA em até um ano após a publicação, a exemplo do National 

Institute of Health, nos Estados Unidos. O problema é que em determinadas áreas, 

especialmente nas tecnológicas, um ano é uma eternidade e muitos avanços são 

feitos nesse período, deixando as publicações em AA defasadas e forçando os 

pesquisadores a aderirem às assinaturas. Outra questão é que muitos 

pesquisadores não fazem o autoarquivamento de suas publicações após o período 

de embargo, seja pelo esquecimento, seja pelo baixo número de repositórios 

institucionais que o viabilizem, com o demonstrou a pesquisa de Cintra, Furnival e 

Milanez (2017). Ademais, do ponto de vista financeiro, a despeito das publicações 

serem mais baratas ou até mesmo gratuitas, persiste o problema das assinaturas 

que, inclusive, levou ao surgimento da via dourada.  

A par das discussões sobre o modelo de AA a ser adotado, é indiscutível que 

“[...] a construção do conhecimento está diretamente vinculada à disseminação e à 

transferência da informação [...] e assim realizar o ciclo do conhecimento científico 
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que compreende a produção, a comunicação e a aplicação” (ALVES, 2008, p. 136). 

Para tanto, o AA apresenta-se como ferramenta fundamental. Essa compreensão já 

se faz presente no seio da comunidade científica brasileira Brasil, sendo expressa 

em movimentos como o Manifesto Brasileiro em Favor do Acesso Aberto8, feito pelo 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) em 2005,  a 

Declaração de Salvador sobre Acesso Aberto9 (2005), Carta de São Paulo10 (2005),  

a Declaração de Florianópolis11 (2006), e a Carta Aberta da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC) elaborada durante a 58ª Reunião Anual12.  

 

3.5.2 O acesso aberto no Brasil 

 

 Até a década de 1990, as universidades públicas brasileiras sofriam grandes 

dificuldades para ter acesso ao conhecimento científico produzido tanto no Brasil 

quanto o exterior. O número de periódicos impressos que precisavam ser assinados 

extrapolava o orçamento individual de qualquer instituição, sem contar as horas de 

trabalho consumidas na manutenção do acervo nas bibliotecas (ALMEIDA; 

GUIMARÃES; ALVES, 2010). 

 Através do Programa Brasileiro de Apoio a Bibliotecas (PROBIB), do 

Ministério da Educação, a Capes inicia um processo de centralização das 

assinaturas e distribuição dos periódicos impressos, fomentando o apoio aos 

programas de pós-graduação. A ação levou a uma melhora significativa dos 

processos e repassou boa parte dos custos ao Governo Federal, reduzindo a 

pressão sobre o orçamento das universidades. Todavia, ainda não alcançava a 

todas as instituições públicas e sofria com principalmente dois problemas: a de 

logística na distribuição dos periódicos e com a demora na definição dos conteúdos 

de interesse pelos programas de pós-graduação (ALMEIDA; GUIMARÃES; ALVES, 

2010). 

                                                           
8
 Disponível em: <http://www.ibict.br/Sala-de-Imprensa/noticias/2016/ibict-lanca-manifesto-de-acesso-
aberto-a-dados-da-pesquisa-brasileira-para-ciencia-cidada/impressao>. Acesso em: 28 maio 2018. 

9
 Disponível em: <http://www.icml9.org/public/documents/pdf/pt/Dcl-Salvador-AcessoAberto-pt.pdf>. 
Acesso em: 28 maio 2018. 

10
 Disponível em: <https://www.ufrgs.br/blogdabc/carta-de-so-paulo-pede-acesso-aberto/>. Acesso 
em: 28 maio 2018. 

11
 Disponível em: <http://www.ibict.br/Sala-de-Imprensa/noticias/2006/declaracao-de-florianopolis>. 
Acesso em: 28 maio 2018. 

12
 Disponível em: <http://www.sbpcnet.org.br/livro/58ra/submenu_anais.html>. Acesso em: 28 maio 
2018. 
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A entrada do Brasil na rede mundial de computadores gerou condições 

tecnológicas para a criação do Portal de Periódicos da Capes, lançado oficialmente 

em 11 de novembro de 2000, em paralelo ao surgimento das bibliotecas virtuais. A 

otimização dos recursos possibilitou grandes avanços no acesso ao conhecimento 

científico pelos pesquisadores nas instituições públicas brasileiras, mas não teve o 

mesmo impacto para o acesso aberto. Somente é possível acessar o periódico 

através de redes de instituições vinculadas ao programa e a maior parte do acervo é 

de assinaturas eletrônicas de periódicos internacionais, justamente os mesmos para 

os quais os pesquisadores (financiados pelas instituições) precisam pagar taxas de 

publicação (MUELLER, 2006; MARQUES, 2017). 

Em paralelo ao Portal de Periódicos da Capes, outro programa foi 

desenvolvido com foco na questão do acesso aberto, resultando em expressiva 

melhoria nessa seara. Um relatório publicado pela Science-Metrix em janeiro de 

2018, analisando a disponibilidade de publicações científicas em AA, coloca o Brasil 

em primeiro lugar entre os países com o maior número de artigos indexados no 

WoS, com três quartos de suas publicações publicadas entre 2008 e 2014 

atualmente disponíveis para download. Credita a maior parte desse avanço ao 

repositório SciELO (Scientific Electronic Library Online), que aparece em segundo 

lugar em principal fonte de acesso aberto a produções brasileiras, quase empatado 

com o ResearchGate, e, em menor, ao fato de quase todos periódicos brasileiros 

serem mantidos por instituições sem fins lucrativos e com subsídio governamental. 

O programa SciELO foi criado em 1998, a partir de um programa piloto feito 

por uma parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) e Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde (BIREME/OPAS/OMS), tendo por objetivo indexar e disponibilizar em AA 

periódicos brasileiros que adotassem a avaliação pelos pares, de forma a aumentar 

a visibilidade destes (PACKER, 2014). A estratégia era superar os efeitos do 

fenômeno chamado "ciência perdida", referência às pesquisas desenvolvidas nos 

países em desenvolvimento e não aceitas pelas revistas prestigiadas por força de 

interesses em nada ligados à qualidade dos trabalhos (MARQUES, 2017).  

Iniciando com apenas 10 periódicos, hoje a SciELO estende-se numa rede 

internacional de mais de 16 países, englobando os continentes da América Latina, 

Europa (Espanha e Portugal) e África (África do Sul). Em cada um deles é 

estabelecido o modelo de sustentabilidade. Aqui, 90% é financiado pela FAPESP e 
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10% pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

mas também conta com apoio de universidades e outras instituições ligadas à 

ciência, com custos de publicação por artigo em torno de US$ 130.00 (NASSI-CALÒ, 

2013). Em 2000, o SciELO Brasil foi transferido para o Ministério da Educação e 

integrado ao Portal de Periódicos da Capes, aumentando sua capacidade de difusão 

do conhecimento científico (PACKER, 2014). 

Além dos periódicos, o SciELO lançou em 2012 o projeto SciELO Livros. 

Adotando um modelo híbrido, parte do acervo possui acesso liberado e outra é 

vendida no formato e-book. Esse formato busca não só prover recursos ao próprio 

projeto, mas também gerar um meio de autossustentabilidade para as editoras 

universitárias, que não possuem acesso fácil ao mercado para a distribuição de seus 

livros. Ademais, o projeto tem favorecido a divulgação de obras das áreas de 

humanas, onde os livros ainda possuem maior importância e valor do que os artigos 

(MARQUES, 2015). Segundo dados constantes na página eletrônica da SciELO 

Livros13, o acervo conta atualmente com 1040 títulos disponíveis, sendo 669 em 

acesso aberto, além de 8872 capítulos em AA, contabilizando um total de mais de 

83 milhões de downloads. Nassi-Calò (2013) aponta os inegáveis os avanços 

proporcionados pelo SciELO para a comunicação científica em acesso aberto no 

Brasil, tornando-se uma das primeiras fontes de investigações iniciais entre 

pesquisadores brasileiros. 

Santos e Kishi, em reportagem publicada na Revista Eletrônica de Jornalismo 

Científico em 2015, apontam que naquele ano o Brasil já era o segundo país em 

número de publicações no Directory of Open Access Journals (Open Doaj), logo 

após os Estados Unidos, fato esse que não arrefeceu a grande dependência que a 

comunidade acadêmica nacional tem das editoras privadas. As autoras apontam 

dados de pesquisas em que mais de 600 doutores de diversas áreas reconhecem a 

importância do AA e até teriam preferência por este tipo de publicação. Porém, 

sentem-se pressionados pelas agências de fomento a apresentar bons resultados 

quantitativos. Neste contexto geral, o efeito negativo de vários indicadores 

bibliométricos na avaliação de pesquisadores individuais não pode ser subestimado.  

A contagem de artigos indexados por bancos de dados bibliométricos de 

grande escala - que cobrem principalmente periódicos publicados por editoras 

                                                           
13

 http://books.SciELO.org/ (acesso em 03 de outubro de 2018). 
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comerciais, cria um forte incentivo para os pesquisadores publicarem nesses 

periódicos, e assim reforça o controle de editoras comerciais sobre comunidade 

científica (LARIVÌERE; HAUSTEIN; MONGEON, 2015). Daí porque a busca por 

visibilidade se sobrepor à acessibilidade. Os jovens pesquisadores precisam publicar 

em periódicos de prestígio para obter estabilidade, enquanto os pesquisadores mais 

antigos precisam fazer o mesmo para manter seus financiamentos e, nesse 

ambiente, publicar em um jornal Elsevier ou Springer de alto impacto é o que 

"conta". 

 

 

 

 



55 

 

4 O CENÁRIO BAIANO: ANÁLISE DAS EDITORAS DAS UNIVERSIDADES 

ESTADUAIS 

 

 A discussão teórica anterior embasou os questionamentos sobre a atual 

situação das universidades públicas do Estado da Bahia quanto a transmissão do 

conhecimento científico por elas produzido. Seria facilmente acessível? Estaria 

disponibilizado em AA? Por isso foram escolhidas como o universo das 

investigações, com ênfase na UESC por ser o polo onde as atividades do PROFNIT 

foram vivenciadas. 

 

4.1 Percurso metodológico 

 

O estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa de caráter exploratório e 

de enfoque descritivo. A pesquisa exploratória é aplicada quando o campo de 

estudos ainda não possui um corpo sistematizado de conhecimentos (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). Pesquisas exploratórias proporcionam uma visão geral do 

fenômeno estudado, sendo o primeiro passo de investigações com pretensões mais 

aprofundadas. Já a pesquisa descritiva visa observar as variáveis do objeto 

estudado, procurando descobrir suas características, estabelecer correlações, 

detectar frequências e padrões (LAKATOS; MARCONI, 2007). Realizadas junto com 

exploratórias, proporcionam um entendimento maior da questão em análise. Quanto 

aos meios, realizou-se uma pesquisa de campo, do tipo quantitativo, através de 

levantamento de dados e análise documental.   

Foram objetos de coleta de dados: a publicação de artigos científicos pagos 

pela UESC e as editoras e das respectivas universidades estaduais. Todas as 

coletas de informações foram realizadas com base no direito de acesso à 

informação (artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei Federal n° 

12.527/2011 e Lei Estadual n° 12.618/2012), por meio de pesquisas nas páginas 

eletrônicas das instituições-alvo ou através de petições e questionários dirigidos aos 

órgãos públicos detentores dos documentos/dados desejados. Dessa forma, as 

respostas, transmitidas por agentes públicos no exercício de suas funções, refletem 

o pensamento, os objetivos e as metas da política institucional, não se aplicando ao 

caso os pressupostos das pesquisas com seres humanos, afastando a necessidade 

de prévia submissão ao Comitê de Ética. 
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Foram analisadas as publicações de artigos científicos em periódicos 

nacionais e internacionais pagas pela UESC através de processos de inexigibilidade 

de licitação no período de 2006 a 2017. Os artigos são de autoria de docentes da 

própria universidade, podendo ou não ter colaboradores externos. Às editoras 

aplicou-se um questionário eletrônico que permitiu traçar um perfil das mesmas e 

estabelecer se, e de que, forma adotam políticas de acesso aberto, especialmente 

no que diz respeito às publicações científicas.  

 

4.2 Caracterização das universidades 

 

As universidades estaduais da Bahia gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa, de gestão financeira e patrimonial, e têm por objeto as atividades 

indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão (BAHIA, 1995; BAHIA, 1997). A Lei nº 

10.973, de 02 de dezembro de 2004, ao dispor em seu artigo 2º, inciso V, sobre 

incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, colocou-as na condição 

de Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) justamente por, entre outras, 

executarem atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico e 

tecnológico (BRASIL, 2004). 

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) foi criada pela Lei Estadual n.º 

66, de 1º de junho de 1983, sendo a maior e mais antiga entre as quatro instituições 

de ensino superior. Possui 29 Departamentos instalados em 24 campi, distribuídos 

em 23 municípios baianos, além da capital. São 104 cursos de graduação 

presenciais e 14 à distância, além de 69 cursos de pós-graduação (50 de 

especialização e 19 programas strictu sensu) e diversas atividades de pesquisa e 

extensão. Hoje conta com 4041 servidores, entre docentes e técnicos 

administrativos (UNEB, 2017). 

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), criada pela Lei 

Estadual nº 2.784, de 24 de janeiro de 1970, concentra suas ações no centro-norte 

baiano, território que integra o semiárido, estando presente em 150 municípios. 

Contam-se 30 cursos de graduação, sendo dois à distância, e 32 cursos de pós-

graduação (sete especializações e 25 programas strictu sensu), também 

desenvolvendo atividades de pesquisa e extensão (UEFS, 2015). Não foram 

encontradas informações consolidadas do quantitativo de docentes e servidores do 
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quadro técnico-administrativo nos relatórios de atividade e de gestão 

disponibilizados eletronicamente. 

Instituída pela Lei Delegada nº 12, de 30 de dezembro de 1980, a 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) possui 51 cursos de 

graduação (47 presenciais e quatro à distância), 40  cursos de pós-graduação (19 

especializações e 21 programas strictu sensu), juntamente com diversas pesquisas 

e ações de extensão, possuindo 3610 servidores, entre docentes e pessoal do 

quadro técnico-administrativo (UESB, 2018). 

Já a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) surgiu da incorporação da 

Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (FESPI) pelo Governo do 

Estado da Bahia através da Lei nº 6.344, de 05 de dezembro de 1991 (BAHIA, 

1991), posteriormente sendo reorganizada sob a forma de Autarquia pelas Leis nº 

6.898, de 18 de agosto de 1995 e nº 7.176, de 10 de setembro de 1997.  A 

Universidade possui 33 cursos de graduação presenciais e cinco à distância, 16 

cursos de especialização e 29 programas de pós-graduação strictu sensu, com 

dezenas de projetos de pesquisa e extensão, envolvendo mais de 8.332 discentes, 

786 docentes e 400 servidores do quadro técnico-administrativo. São mais de 

140.000 m2 de área construída, sendo 65.000 m2 em edificações, aí incluídos 53 

laboratórios (UESC, 2017). Na área de pesquisa, além dos cursos de pós-

graduação, foram registrados 462 projetos em 2017, concentrando-se a maioria nos 

Departamentos de Ciências Biológicas (148), de Ciências Exatas e Tecnológicas 

(131) e de Ciências Agrárias e Ambientais (56) (UESC, 2017). 

Um comparativo entre os orçamentos das quatro universidades, de acordo 

com a Lei Orçamentária Anual de 2018, auxilia a visualizar a dimensão das mesmas 

(tabela 1). Juntas, representam cerca 2% do orçamento total do Estado em 2018 (de 

aproximadamente 44 bilhões de reais).  

 

Tabela 1 – Orçamento das Universidades Estaduais (Recursos do 
Tesouro) em 2018, segundo a Lei Orçamentária Anual 

UNIVERSIDADE LOA – 2018 (em milhões de reais) % 

UESC 249.627 18 
UESB 293.374 21 
UEFS 304.147 22 
UNEB 547.568 39 

TOTAL 1.394.716 100 
Fonte: Lei nº 13833, de 10 de janeiro de 2018 (Lei Orçamentária Anual). 
Disponível em: <https://bit.ly/2ThtqKD>. Acesso em: 11 nov. 2018. 
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4.3 Apresentação e análise de dados 

 

 Para uma compreensão mais clara do contexto da disseminação do 

conhecimento científico produzido pelas universidades baianas, são primeiramente 

apresentados os dados relativos à publica de artigos científicos pela UESC. Após, 

são examinadas as respostas fornecidas pelas respectivas editoras universitárias.  

 

4.3.1 Artigos científicos produzidos e publicados por pesquisadores da UESC 

 

Diante dos dados apresentados pela UESC em seus relatórios de atividades e 

de gestão, deduz-se que uma quantidade considerável de atividades científicas foi 

desenvolvida ao longo de sua existência, implicando na consequente publicação de 

artigos divulgando os resultados encontrados. A Universidade não possui, 

entretanto, uma forma sistematizada de registro de todas as publicações. Muitos 

projetos são desenvolvidos com recursos de agências de fomento, por meio de 

termos de outorga, dando ao pesquisador plena liberdade para contratar diretamente 

com as editoras, além de existirem periódicos que não exigem o pagamento de 

taxas. Em tais casos, a publicação é feita sem a interveniência direta da UESC, que 

também não possui repositório institucional. Para o levantamento de dados, optou-

se adotar como parâmetro as publicações cujos pagamentos foram processados 

diretamente pela UESC (com recursos próprios ou provenientes de convênios), 

através de termos de inexigibilidade de licitação14. 

Os dados foram requisitados à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 

que em 2009 passou a ser responsável pela análise técnica dos pedidos de 

pagamento de taxas de publicação (UESC, 2017), e à Secretaria da Reitoria, que 

publica no Diário Oficial do Estado da Bahia os termos de inexigibilidade de licitação 

previamente aprovados. Ressalta-se que somente são processados pagamentos de 

taxas de publicação, não de submissão (quando cobrada, é geralmente paga pelo 

próprio pesquisador), sendo feito um termo de inexigibilidade para cada artigo. 

Através das duas fontes foi possível levantar planilhas de controle, nas quais se 

                                                           
14

 Trata-se de procedimento legalmente adotado pela Administração Pública para aquisição de bens 

ou contratação de serviços diretamente com o fornecedor sempre que houver a inviabilidade de 
competição. Essa possibilidade está prevista no art. 25 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, tendo sua correspondência, na Bahia, no art. 60 da Lei Estadual nº 9.433, de 1º de março de 
2005. 
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contabilizou um número oficial de 287 publicações científicas no período de 2006 à 

2017 (Tabela 2). Observa-se a média aproximada de R$2.246,00 por publicação. 

 

Tabela 2 – Número de publicações científicas realizadas 
via inexigibilidade de licitação pela UESC no 
período de 2006 a 2017 

Ano Nº de publicações Valor pago 

2017 53 R$186.014,43 
2016 42 R$ 155.838,57 
2015 40 R$ 86.145,79  
2014 26 R$ 71.142,18 
2013 22 R$41.614,10 
2012 28 R$43.155,71 
2011 23 R$19.477,60 
2010 21 R$14.234,06 
2009 13 R$15.216,46 
2008 12 R$9.054,63 
2007 6 R$2.436,39 
2006 1 R$500,00 

Total 287 R$ 644.829,92  
Fonte: UESC, 2018. 

 

 O Departamento de Ciências Biológicas (DCB) da UESC concentra o maior 

número de publicações no período, correspondendo à aproximadamente 67% do 

total, seguido pelo Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais (DCAA) com 

20% e pelo Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET) com 9% 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Número de publicações por Departamento 
feitas via inexigibilidade de licitação  

Ano DCB DCAA DCET DCS DFCH DLA 

2017 30 16 7 1 0 0 
2016 31 4 5 0 0 0 
2015 23 9 5 3 0 0 
2014 17 5 2 3 0 0 
2013 17 3 1 1 0 0 
2012 18 7 2 0 1 0 
2011 16 6 1 0 0 0 
2010 18 2 1 0 0 0 
2009 13 0 0 0 0 0 
2008 6 3 2 0 0 1 
2007 4 1 1 0 0 0 
2006 1 0 0 0 0 0 

Total 194 56 27 8 1 1 
Fonte: UESC. 
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Do total de publicações, não foi possível identificar o periódico de destino em 

11 casos (Tabela 4). Uma vez que, nos registros mais antigos (entre 2006 e 2008) 

não havia ainda a avalição da PROPP, que estabeleceu registros próprios com 

informações mais detalhadas (nome do pesquisador, título da pesquisa, nome do 

periódico e da editora responsável). As planilhas da Secretaria da Reitoria (cuja mais 

antiga encontrada data de 2006), apenas informam o departamento de origem do 

pedido de pagamento, o valor e a entidade credora (que muitas vezes é um 

intermediário ou uma editora de amplo catálogo, como a Elsevier). Sem os títulos 

dos artigos e os nomes dos autores não foi possível realizar buscar pela internet 

para determinar em quais periódicos foram publicados. 

Tabela 4 – Número de publicações em periódicos nacionais, 
estrangeiros e não identificados 

Periódicos Número de publicações % 

Estrangeiros 201 70 
Nacionais 75 26 
Não identificados 11 4 

Total 287 100 
Fonte: UESC, 2018. 

 

Analisando-se os artigos identificados (276), observou-se que entre os 

periódicos nacionais apenas uma publicação foi exclusivamente em português, 

sendo 55 em dois idiomas (português e inglês) e 19 somente em inglês. Já entre os 

periódicos internacionais, somente quatro foram em espanhol, sendo todo o restante 

em inglês (197).  

 

Figura 1 – Número e percentual de artigos publicados por idioma 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

216; 78% 

4; 2% 
55; 20% 

1; 0,36% 

Inglês Espanhol Portugês e Inglês Portugês 
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As publicações foram feitas num total de 88 periódicos, sendo 26 brasileiros e 

62 estrangeiros. Todas as revistas foram localizadas na internet e somente uma foi 

descontinuada em 2017 (Virology Reports), de acordo com informação constante na 

página eletrônica da editora Elsevier15. Entre os periódicos brasileiros, quatro 

receberam 5 ou mais publicações da UESC, num total de 40 (Figura 2).  Já entre os 

estrangeiros, 7 receberam 119 publicações da UESC (Figura 3). 

 

Figura 2 – Número de periódicos brasileiros no qual houve mais de cinco 
publicações da UESC no período de 2006 a 2009 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
 
Figura 3 – Número de periódicos estrangeiros onde houve mais de cinco 

publicações da UESC no período de 2006 a 2009 
 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

                                                           
15

 Disponível em: <https://www.journals.elsevier.com/virology-reports>. 
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 Com relação ao tipo de acesso, todas as publicações em periódicos 

brasileiros foram em acesso aberto imediato, na modalidade golden road. 

Pesquisando-se a situação dos 26 periódicos, atualmente, observou-se que apenas 

um (Anais da Academia Brasileira de Ciências) passou a adotar uma política 

semelhante ao de repositório institucional, ou seja, não cobra nenhum valor, nem 

para submissão nem para publicação. Em todas há o processo de revisão por pares, 

mas apenas 6 cobram taxa de submissão para tanto, enquanto as demais apenas 

exigem o pagamento para publicação após a aprovação do artigo.  

 No caso dos periódicos estrangeiros, apenas uma publicação foi realizada em 

acesso fechado. Fora esta exceção, foram uma pela via verde (liberação para 

divulgação apenas 3 anos após a publicação) e todas as demais em acesso aberto 

pela via dourada. Avaliando a situação dos periódicos hoje, apenas um não mais 

exige taxa de publicação (Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine). Do total, 

nove periódicos cobram taxa extra para publicação em AA, variando o valor entre 

$1,900.00 e $3,000.00. 

 

Objetivando comparar a qualidade dos periódicos nacionais e estrangeiros, 

examinou-se a classificação dos mesmos, na área de interesse das publicações 

feitas pela UESC, de acordo com o Qualis Periódico da Capes referente ao 

quadriênio 2013-2016 (Tabela 5). Visando uma comparação os periódicos nacionais 

e estrangeiros, fez-se o cruzamento das informações relativas aos valores 

atualmente cobrados para publicação em acesso aberto com a classificação no 

Qualis Periódico como referência (Tabela 6). Para uma melhor uniformização dos 

Tabela 5 – Número de periódicos e publicações por classificação no Qualis 
Periódico, da Capes, referente ao quadriênio 2013-2016 

Qualis Periódicos 
nacionais 

Publicações 
nacionais 

Periódicos  
estrangeiros 

Publicações 
estrangeiras 

A1 4 4 12 29 
A2 8 14 12 73 
B1 11 36 22 80 
B2 0 0 2 2 
B3 2 19 1 1 
B4 1 2 1 1 
B5 0 0 1 1 
C 0 0 3 3 

SC* 0 0 8 11 

Total 26 75 62 201 
Fonte: dados da pesquisa. 
*Sem classificação 
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dados, foram adotados os seguintes parâmetros: valores sempre convertidos para o 

dólar (cotação de 09/09/2018, dia da coleta dos preços), desconsideração dos 

periódicos sem classificação no Qualis e taxa para artigo de 10 páginas com 

formatação básica16. 

 

Dentre os estrangeiros, os menores valores de publicação (entre $15.00 e 

$300.00) são cobrados por periódicos latino-americanos. Fora dessa região, a 

menor taxa é de $600, chegando a maior até $6,995.00. Um exemplo claro dessa 

diferença são os dois únicos periódicos estrangeiros, entre os pesquisados, 

classificados como B2 no Qualis. Enquanto a Revista De Biologia Marina Y 

Oceanografia, publicada pela Universidad de Valparaíso, cobra a taxa de $20.00 por 

página, a Science Advances, da American Association for the Advancement of 

Science, exige o valor de $5,300.00 para publicação em acesso aberto (artigos até 

15 páginas). 

 A diferença entre os valores nacionais e latino-americanos para os demais 

periódicos internacionais é muito grande. Considerando-se que em todos os casos a 

é publicação é feita em acesso aberto, via revista eletrônica, a diferença não pode 

ser colocada à conta de custos de impressão diferenciados. Também, por estarem 

nas mesmas faixas de classificação no Qualis, possuem processos similares de 

avaliação. É fato que alguns tipos de pesquisa envolvem técnicas mais complexas 

de análise do que outros, mas isso não explica valores 10 vezes maiores.  

 

                                                           
16

  Alguns periódicos adotam uma política de preço único para a publicação, enquanto que outros 
cobram por página, com taxas extras para tabelas e imagens. Buscando a padronização, adotou-
se com paradigma o valor para um artigo de 10 páginas, sem nenhum acréscimo. 

Tabela 6 – Média aproximada (em dólar) da taxa de publicação em acesso 
aberto por classificação no Qualis Periódico 

Qualis Periódicos nacionais Periódicos estrangeiros 

A1 $ 283 $ 2,069 
A2 $ 281 $ 2,247 
B1 $ 212 $ 1,610 
B2 - $ 2,750 
B3 $ 340 $ 999 
B4 $ 75 $ 666 
B5 - * 
C - * 

Média total $ 238 $ 1,482 
Fonte: dados da pesquisa. 
*Valor não divulgado na página eletrônica. 
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Poder-se-ia sustentar que as revistas de maior impacto (com altos índices de 

citações) teriam mais gastos com, por exemplo, revisões. Todavia, uma comparação 

entre os valores médios de publicação por faixa de classificação do SJR17 (Tabela 7) 

derruba as alegações dos mesmos periódicos de que os valores das taxas refletem 

os altos custos de publicação. 

 Numa avaliação geral, é possível inferir que o fato de as publicações terem 

sido feitas em aceso aberto, a exceção de uma, não garantiu a disseminação social 

dos conteúdos. O modelo de divulgação foi o historicamente estabelecido pelas 

academias, onde os pesquisadores escrevem para os seus pares, na busca da troca 

de informações e visibilidade científica. Isso é claramente demonstrado pelo 

predomínio dos artigos em inglês e publicados em periódicos internacionais. 

Ademais não houve nenhuma forma de divulgação e disponibilização mais fácil por 

meio de canais eletrônicos da própria UESC. 

 Mesmo considerando-se os argumentos já conhecidos das questões próprias 

da academia e de ser este o modelo ainda vigente de comunicação científica (cada 

                                                           
17

 O SCImago Journal & Country Rank é um portal de indicadores bibliométricos com base no banco 
de dados do Scopus. Disponível em <https://www.scimagojr.com/>. 

Tabela 7 - Número de publicações e média aproximada (em dólar) da taxa de 
publicação em acesso aberto faixa por faixa de classificação no 
SCImago Journal Rank (SJR) 

 Periódicos nacionais Periódicos estrangeiros 
 Número de 

publicações 
Valor médio Número de 

publicações 
Valor médio 

5.0 - - 1 $ 5,300 
4.0 - - 2 $ 3,250 
3.0 - - 0 - 
2.0 - - 1 $ 2,145 
1.0 - - 68 $ 4,007 
0.9 - - 6 $ 4,697 
0.8 - - 1 $ 3,000 
0.7 1 $ 490 4 $ 2,640 
0.6 19 $ 900 9 $ 1,910 
0.5 4 $ 616 6 $ 1,800 
0.4 15 $ 156 54 $ 1,930 
0.3 21 $ 212 12 $ 504 
0.2 7 $ 114 8 $ 637 
0.1 7 $ 122 13 $ 788 
SC* 1 $ 120 16 $ 1,025 

Total 75 $ 341.25 201 $2,402.35 
Fonte: dados da pesquisa. 
* Sem classificação 
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vez mais questionado e colocado em xeque), quando aplicada a perspectiva da 

atividade finalística de uma universidade pública é no mínimo discutível o custo-

benefício dessa atual prática. Aplicada a correção pelo índice Geral de Preços ao 

Consumidor (IPCA-IBGE), foram mais de R$780.000,00 da dotação orçamentária da 

UESC destinados à publicação dos artigos ao longo de 11 anos. Em termos de 

transferência de conhecimento, seja para sociedade em geral, seja para setores 

econômicos/produtivos específicos do Estado da Bahia ou do Brasil, qual foi o 

impacto da política? A UESC não possui nenhum dado que forneça esta informação 

e nem planos, até o momento em que esta pesquisa foi realizada, de de algo nesse 

sentido. 

 

4.3.2 Editoras universitárias 

 

De acordo com as respostas fornecidas, foi possível traçar um perfil geral das 

editoras universitárias pesquisadas.  A Editus, editora da UESC, é a mais antiga das 

quatro editoras pesquisadas. Criada em 1996, possui a mais extensa linha editorial 

entre as uebas, abrangendo diferentes categorias de livros (técnicos-científicos, 

didáticos, artísticos-culturais e ficcionais), literatura infantojuvenil e periódicos, tanto 

técnicos-científicos quanto artísticos-culturais.  

Fundada em 1999, a editora da UESB (Edições UESB) possui uma linha 

editoral similar à da Editus, excetuando livros e periódicos de caráter artístico-

cultural. Já a UEFS Editora, criada em 2002, publica apenas literatura técnica-

científica e infantojuvenil, sendo a única que não possui uma política editorial 

formalmente estabelecida e documentada. 

A Edições UESB, por sua vez, foi instituída em 2006 e trabalha apenas com 

livros (técnicos-científicos, didáticos e artísticos-culturais). Vincula-se 

administrativamente à Pró-Reitoria de Extensão, ao contrário das demais que 

respondem diretamente à Reitoria. Também se diferencia pelo fato do seu diretor 

não ser cumulativamente presidente do Conselho Editorial. 

O número de funcionários das editoras é bem restrito se comparado às 

dimensões das universidades que as abrigam. Representam em média menos de 

0,2% quadro permanente (docentes e técnicos administrativos) de cada instituição. 

A Editus apresenta uma situação mais grave. Apesar de possuir mais funcionários 

que as editoras da UESB e a UEFS, somente 25% são concursados (Tabela 8). 
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Pelos questionários foi possível estabelecer pontos em comum entre as 

editoras. Não possuem Conselho Deliberativo, mas o Conselho Editorial, presente 

em todas, possui autonomia em suas decisões. Publicam tanto títulos impressos 

quanto em suporte eletrônico no formado PDF (Portable Document Format), sendo 

que o direito autoral é estabelecido contratualmente em percentual de exemplares 

da tiragem.  

Para melhor visualizar as diferenças, correlacionou-se os dados quantitativos 

referentes às publicações em formato impresso e digital. No tocante à produtividade, 

o quantitativo de obras impressas em 2017 (em primeira edição) também foi 

semelhante. A Editus declarou uma faixa de 30 a 39 títulos, enquanto que as demais 

apontaram a faixa de 20 a 29. Já no comparativo da média anual de obras técnico-

científicas publicadas nos últimos 3 anos, as editoras da UEFS e da UESC 

apresentam números expressivamente maiores (Quadro 2). 

 
Quadro 2 – Comparativo dos dados fornecidos pelas editoras relacionados com 
publicações em formato impresso e digital  

PERGUNTAS UNEB UESB UEFS UESC 

Quantitativo de títulos impressos em 2017 
(1ª edição). 

20 a 29 20 a 29 20 a 29 30 a 39 

Média de obras técnico-científicas 
publicadas anualmente (últimos 3 anos). 

15 12 30 25 

Percentual aproximado do total das 
publicações técnico-científicas (impressas e 
digitais) em 2017. 

100% 70% 100% 80% 

Quantitativo de obras de conteúdo técnico-
científico em suporte digital disponibilizadas 
em acesso aberto. 

2 7 0 133 

Total de títulos publicados em suporte 
eletrônico. 

2 7 2 181 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 8 – Número de funcionários por tipo de vínculo 
Quadro EDUNEB Edições UESB UEFS Editora EDITUS 

Servidores 9 (56%) 6 (46%) 6 (86%) 4 (25%) 
Comissionados 3 (19%) 0 0 5 (31%) 
Terceirizados 2 (12,5%) 1 (8%) 0 0 
Estagiários 2(12,5%) 6 (46%) 0 4 (25%) 
1º emprego 0 0 1 (14%) 3 (19%) 

Total 16 (100%) 13 (100%) 7 (100%) 16 (100%) 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Solicitadas a se manifestar sobre dispor em AA de obras resultantes de 

pesquisas científicas, todas consideraram o tema importante e colocaram-se 

favoráveis à prática. A Editus foi além, declarando como “indispensável para a 

democratização do acesso ao conhecimento”. Os dados apresentados corroboram a 

assertiva. Sua política de AA foi instituída formalmente em 2013 por meio de 

previsão, no contrato de publicação, de autorização para disponibilizar o título em 

suporte digital aberto. Informou já possuir 181 obras em versão PDF, sendo 133 de 

conteúdo técnico-científico em acesso aberto (Quadro 2). A UEFS Editora, apesar 

de ter estruturado sua política de AA por meio de Regimento Interno em 2013, 

indicou possuir somente duas obras em suporte eletrônico, nenhuma delas de 

caráter técnico-científico. As editoras da UESB e da UNEB relataram não possuir 

política de AA implementada, sendo que a segunda já iniciou discussões nesse 

sentido. 

Complementando os dados do questionário, examinou-se os portais de 

periódicos associados às editoras, no intuito de observar o volume de edições 

disponibilizadas em acesso aberto (Tabela 9). Foram considerados apenas os 

periódicos que possuíssem pelo menos uma edição completa lançada. Do total de 

56 periódicos das quatro universidades, 22 (39%) tiveram apenas de 1 a 5 edições, 

sendo que 11 (19%) tiveram apenas 1 edição. Em 2018, 33 (59%) dos periódicos 

lançaram ao menos uma nova edição.   

Tabela 9 – Número de revistas por quantidade de edições lançadas 

Número de Revistas UNEB UEFS UESB UESC 

com 1 a 5 edições 12 (50%) 3 (33,33%) 2 (16%) 5 (46%) 
com 6 a 10 edições 4 (16%) 3 (33,33%) 3 (26%) 1 (9%) 
com 11 a 15 edições 5 (22%) 0 2 (16%) 1 (9%) 
com 16 a 20 edições 2 (8%) 0 3 (26%) 2 (18%) 
com 21 ou mais edições 1 (4%) 3 (33,33%) 2 (16%) 2 (18%) 

Total 24 (100%) 9 (100%) 12 (100%) 11 (100%) 
Fonte: dados obtidos no Portal de Periódicos de cada universidade (2019). 

 

 O que se depreende dos dados, de forma geral, é uma fragilidade na 

disseminação das produções científicas das universidades. As causas disso podem 

ser várias, desde questões orçamentárias ao foco institucional no ensino. Fato é que 

a gestão de uma universidade pública é complexa, com baixos orçamentos e 

extensas demandas. Nessas condições, um Repositório Institucional unificado 

apresenta-se como uma alternativa viável para solução desse problema.  
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5 REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 

 

 Como visto, foram propostas pela BOAI (2002) duas estratégias na direção do 

AA: a via verde, caracterizada pelo autoarquivamento das publicações científicas, e 

a via dourada, constituindo-se na criação de periódicos abertos. Hanard (2001) 

defendeu a ampliação da prática do autoarquivamento por meio de “Eprints” 

oficialmente mantidos por instituições científicas, o que atualmente se denomina 

Repositório Institucional (RI). O autor definiu três critérios para a configuração de 

“Eprints”: depósito por autoarquivamento; observância dos padrões OAI e revisão 

dos papers por pares (pós-print). Suber (2012) acrescentou a estes a importância da 

diversificação da base de dados do RI, englobando os registros institucionais em 

arquivos de dados e de áudio e vídeo, bem como coleções especiais da biblioteca. 

Também defendeu o armazenamento de versões pré-print, separadas dos trabalhos 

já revisados.  

 Ao longo dos anos, o conceito e as caraterísticas dos Ris foi debatida por 

diversos pesquisadores. Crow (2002), Lynch (2003), Barton (2004), Bailey Junior 

(2008) e Rieh et al (2007) foram nomes importantes dessa construção teórica. Costa 

e Leite (2017) sintetizaram a visão desses autores sobre a função de um RI: 

• aumentar a visibilidade e o impacto das publicações dos pesquisadores de 
uma instituição; 

• promover o acesso à produção científica e intelectual de uma instituição; 
• preservar a produção científica e intelectual de uma instituição; 
• ser um instrumento de coleta e organização da produção científica e 

intelectual de uma instituição; 
• melhorar os processos de comunicação científica; 
• oferecer insumo para monitoramento da produção científica de uma 

instituição. 

 

As universidades, como centros de pesquisa por excelência, tornaram-se 

celeiros de desenvolvimento e implementação de RIs. Num sistema de 

retroalimentação, os RIs auxiliam a promover a disseminação do conhecimento 

científico, ao mesmo tempo que impactam o desenvolvimento do ensino e da 

pesquisa pela melhoria da comunicação científica (LEITE; COSTA, 2006). Lynch e 

Lippincott (2005) viram nos RI não só uma resposta às preocupações sobre o 

sistema de publicação acadêmica existente, o custo dos periódicos e o movimento 

de acesso aberto, mas um contexto de mudança da própria prática acadêmica, 

naquilo que denominaram “ciberinfraestrutura” da ciência universitária. 

 



69 

 

 Os RIs permitiram retirar as ICTs de um papel passivo de meras 

consumidoras de serviços de assinaturas de periódicos para o de referência em 

produção científica e acadêmica organizada (MARCONDES; SAYÃO, 2009). Nesse 

aspecto, os RIs têm aplicações que se coadunas com a própria gestão do 

conhecimento. Leite e Costa (2006), caracterizaram as funções de um repositório 

universitário em cada uma das sete etapas do modelo genérico de gestão do 

conhecimento de Stollenwerk: 

a) identificação: o RI permite o mapeamento das competências científicas da 

instituição por meio de recortes temáticos, permitindo responder, em 

termos de pesquisa, quem faz o que e onde; 

b) captura: os repositórios facilitam a aquisição de conhecimentos, em 

variados formatos de conteúdos (formais e informais), alargando as 

possibilidades de criação e manutenção de competências; 

c) seleção e validação: o sistema científico de filtragem e avaliação do 

conhecimento são incorporados nos RI, principalmente pela revisão por 

pares, além de incluir novos atores, como bibliotecários, nos processos de 

publicação científica;   

d) organização e armazenagem: o sistema eletrônico do RI por si só já 

permite a recuperação precisa, rápida e ampla de informações, processo 

este potencializado por protocolos de interoperabilidade em coleta de 

metadados de arquivos abertos;  

e) compartilhamento: a distribuição seletiva e automática de conhecimento é 

aprimorada pela tecnologia aplicada em RI; 

f) aplicação e criação de conhecimento: nessas duas etapas, por todas as 

características já elencadas, o RI encontra larga função não só por 

armazenar, mas também franquear a geração de novos conhecimentos. 

 

Existem vários softwares livres que podem ser utilizados para a 

implementação de RIs e sua escolha perpassa pela prévia definição das políticas de 

gestão e alimentação do sistema (KURAMOTO, 2009). Dentre estes, Rosa (2011) 

aponta o EPrints e o DSpace como os de maior utilização no mundo, sendo o 

segundo o preferido pelas universidades justamente por ter sido desenvolvido “para 

atender à necessidade de criação de repositórios institucionais e multidisciplinares 

por parte de bibliotecas, arquivos e centros de pesquisa” (ROSA, 2011; p. 25).  
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Revisando diversos autores, Cocco e Rodrigues (2014, p.122) encontraram 

um padrão mínimo que uma política de repositório voltado ao acesso aberto deve 

atender: 

A política do repositório deverá ser clara, definindo quem poderá arquivar 
seus documentos (professor, acadêmico, pesquisador, mestrando, 
funcionário), além de estabelecer e definir o tipo de documento (artigos com 
revisão de pares ou sem revisão, teses, dissertações, trabalhos 
apresentados em eventos, etc.), visando sempre à guarda e preservação 
desses materiais em longo prazo e estabelecendo, sempre que possível, o 
autoarquivamento pelo pesquisador.  

 

Medeiros e Ferreira (2014, p. 201) reuniram um conjunto de políticas 

necessárias para a criação de um RI: 

Política de conteúdo: Prevê os tipos e os formatos de documentos que 
serão aceitos e armazenados no repositório.  
Política de submissão/depósito: A submissão de qualquer item ao RI 
consistirá da combinação do preenchimento de metadados e do 
carregamento do arquivo  
Política de direitos autorais: Refere-se às questões de direitos autorais e 
autorizações de publicação, como definição de licenças e formas de acesso  
Política de acesso à informação: Determina os níveis e perfis de 
permissões de acesso aos itens depositados no RI, abrangendo questões 
como padronização dos metadados e as restrições de acesso à informação.  
Política de preservação digital: Deve orientar sobre a preservação digital 
dos documentos, definindo os tipos de documentos que serão preservados, 
bem como os requisitos tecnológicos mais apropriados.  
Política de gerenciamento: Definição de uma equipe multidisciplinar, 
constituída por bibliotecários e analistas de sistemas, prevendo as 
competências e as responsabilidades de cada envolvido. 
Política de marketing e/ou comunicação: Deve ser elaborada visando 
divulgação do RI e para esclarecer dúvidas e contornar dificuldades 
relacionadas aos direitos autorais, às barreiras tecnológicas, dúvidas 
operacionais 

 

Nesse aspecto, Kuramoto (2009) aponta que, paradoxalmente, o maio desafio 

para a implementação de um RI não é de caráter técnico, porém humano. Cita como 

exemplo o caso do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), que atua na absorção, no desenvolvimento e no repassa de ferramentas e 

metodologias que permitem o desenvolvimento de sistemas de informação de forma 

compartilhada. Ao instituir a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), em 2001, o IBICT projetou uma política de autoarquivamento pelos autores, 

sem sucesso. A solução foi a reestruturação do input de dados para que as 

bibliotecas ficassem responsáveis pelo registro e depósito de teses e dissertações. 
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As dificuldades encontradas pelo IBICT foram, em grande parte, devido à 
inexistência de qualquer autoridade sobre as instituições de ensino superior 
e, consequentemente isto dificultou o estabelecimento de qualquer mandato 
ou obrigatoriedade no processo de registro e disseminação da produção de 
teses e dissertações no país. Se o IBICT articulasse com as agências de 
fomento uma política tornando obrigatório este depósito, certamente, teria 
maior sucesso no registro e disseminação das teses e dissertações em 
meio eletrônico. Há que se registrar que o IBICT tentou fazer tais 
articulações. No entanto, as negociações não avançaram devido ao que se 
costuma denominar a falta de interoperabilidade humana, ou seja, as 
articulações não prosperaram devido à falta de entendimento entre os 
homens. É curioso verificar, no Brasil, esse tipo de fenômeno, enquanto a 
interoperabilidade tecnológica é um fato, a falta de interoperabilidade 
humana tem se constituído em um grande empecilho para a integração e 
fornecimento de acesso à informação científica. Aliás, trata-se de um 
fenômeno muito comum no Brasil. (KURAMOTO, 2009, p. 205-206) 

 

Todavia, o esforço de superação da resistência é vantajoso quando se 

consideram os múltiplos benefícios do RI, cujos principais são (PROSSER, 2005; 

KURAMOTO, 2009; LEITE, 2009): 

 para o pesquisador: por ser gratuito, aumentar o impacto de suas 

produções, facilitar o gerenciamento da própria produção científica e 

diminuir o esforço nesse sentido, permitir a citação dos trabalhos pela 

persistência da identificação eletrônica, acelerar novas descobertas e 

atualiza o conhecimento em foco, atender às exigências de 

financiadores quanto à disseminação dos resultados e resguardar o 

reconhecimento da autoria;  

 para a instituição: gerando visibilidade por externar seus campos de 

pesquisa, melhorando os registros e melhor dimensionando da própria 

capacidade, reduzindo custos com a gestação do conhecimento, 

criando meios de avaliação da produção científica de seu corpo de 

pesquisadores, auxiliando a tomada de decisão quanto à aplicação 

dos recursos orçamentários; 

  para a sociedade: ao dar livre acesso ao conhecimento e garantir a 

preservação deste e contribuir para o desenvolvimento científico e 

tecnológico.  

 

Para as universidades estaduais da Bahia, a implementação de um 

Repositório Institucional unificado apresenta-se como uma solução viável, de baixo 

custo e alto benefício, além de estar alinhada com os investimentos feitos pelo 

Estado na modernização de sua administração. No ano de 2018, por exemplo, foi 
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implementado o Sistema Eletrônico de Informações (SEI)18, ferramenta desenvolvida 

pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que permite a produção, edição, 

assinatura e trâmite de documentos dentro do próprio sistema, com a atuação 

simultânea de várias unidades em um mesmo processo. Outro exemplo importante 

disso é o Observatório FAPESB19. Criado em 2016, é uma ferramenta voltada à 

visibilidade e transparência, disponibilizando de forma online dados sobre bolsas 

(Iniciação Científica, Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado). Possui recursos 

que automaticamente tabulam as informações em gráficos dinâmicos por meio de 

diversos índices (sexo, faixa etária, status jurídico, modalidade, grande área e ano). 

Além disso, pelo site do governo do Estado é possível notar um grande investimento 

em tecnologias da informação e comunicação, visando a racionalização e eficiência 

da gestão administrativa.   

 Das quatro universidades, três possuem banco de teses e dissertações 

administrado pelas respectivas bibliotecas. Somente a UNEB implementou um 

repositório20, o Saber Aberto, no ano de 2016. Segundo informações constantes no 

site do repositório (políticas de uso), o seu objetivo é disponibilizar digitalmente, em 

acesso aberto, artigos de periódicos, livros e capítulos de livros, monografias, 

dissertações, teses e trabalhos apresentados em eventos, além de Vídeos, 

palestras, entrevistas, jogos e transmídia. Baseia-se no autoarquivamento, sendo 

franqueado o acesso à docentes, discentes e servidores, devidamente habilitados.   

A iniciativa é mais do que louvável, porém perde em possibilidades, visto que 

um repositório unificado representaria um ganho expressivo em diversas dimensões. 

A concentração das produções facilitaria em muito as pesquisas das produções 

científicas e culturais das uebas. A gestão do repositório pelo Estado desoneraria o 

já combalido orçamento universitário, além de otimizar o uso das tecnologias da 

informação e comunicação, evitando a superposição de estruturas. Os Núcleos de 

Inovação Tecnológica poderiam partilhar da rede, melhorando a ligação entre 

comunidade científica e os setores produtivos. Além do mais, o autoarquivamento, 

questão crítica para a efetividade do repositório, poder ser implementado com 

sucesso pelo Estado, tanto pela sua competência jurídica para determinar mandatos 

                                                           
18

 Dados disponíveis em sua página oficial: <http://www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br/>. 
19

 Página oficial: < http://observatorio.fapesb.ba.gov.br/>. 
20

 http://www.saberaberto.uneb.br/ 
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impositivos como pela possiblidade de criar, paralelamente, mecanismos de 

incentivos por meio de agências de financiamento de pesquisa. 

Questionamentos podem ser levantados sobre dificuldades a serem 

enfrentadas na concretização de um RI unificado. Talvez não técnicas, mas de 

caráter político, tanto por parte do Estado quanto das IES. Não resta dúvida, 

entretanto, no potencial existente da ideia, suficiente para que seja pelo menos 

considerada como uma alternativa para a garantia do direito fundamental de acesso 

ao conhecimento. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No mês de setembro de 2018, em meio à construção deste trabalho, diversos 

sites jornalísticos e acadêmicos divulgaram uma notícia alvissareira para a 

disseminação do conhecimento científico. Agências de fomento de onze países da 

Europa, numa ação conjunta com a Comissão Europeia, constituíram um grupo de 

trabalho para garantir que, até 2020, os resultados de toda pesquisa com 

financiamento público seja obrigatoriamente disponibilizada em acesso aberto. O 

objetivo da chamada Coalition S é que os trabalhos sejam publicados 

preferencialmente sob a licença aberta da Creative Commons de atribuição CC BY, 

autorizando que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do original, 

desde que lhe atribuam ao autor o devido crédito pela criação. A despeito de 

existirem dúvidas sobre a viabilidade de alcançar o objetivo no prazo determinado, a 

decisão denota o comprometimento dos governos daqueles países com a ciência 

aberta.  

A iniciativa parte do princípio de que a ninguém é dado reter o conhecimento 

científico produzido com o dinheiro público, oriundo dos impostos suportados pela 

sociedade. Sua livre circulação é que permite processos de crescimento e 

transformação em variados setores, especialmente na inovação tecnológica. Por 

outro lado, a necessidade da ação europeia demonstra que as universidades, por si 

mesmas, enfrentam dificuldades na disseminação dos saberes que produzem. 

 A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), ponto focal do Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) que inspirou e 

viabilizou este trabalho, é um claro exemplo disso. A despeito dos esforços em 

direção ao acesso aberto – corporificados nas práticas da sua editora, no esforço de 

divulgação dos artigos científicos com o pagamento de publicações em periódicos 

nacionais e internacionais e com o banco de armazenamento de teses e 

dissertações – há uma clara necessidade de aperfeiçoamento dos modelos 

adotados. 

O mesmo se dá em relação a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) e a Universidade Estadual de Feira de Santana (UESF). A Universidade 

Estadual da Bahia (UNEB) assumiu a liderança na busca pela socialização e 

preservação de suas produções, ao criar seu próprio repositório. Contudo é cedo 
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para definir o sucesso do empreendimento, especialmente do que diz respeito ao 

autoarquivamento. 

Um repositório unificado de iniciativa do Estado não só teria melhores 

condições de superar as dificuldades individualmente enfrentadas pelas 

universidades, como ainda expandir o seu potencial para além da garantia da 

disseminação do conhecimento. Poderia funcionar também como mais um incentivo 

à inovação e ao progresso da ciência. Nesse mister, é um projeto que poderia ser 

desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), através da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), por estar alinhado 

com a própria missão desta. 

Conforme demonstrado ao longo deste trabalho, o Estado tem um papel 

fundamental para o desenvolvimento ciência, tecnologia e informação, bem como 

um dever constitucional de garantir à sociedade o livre acesso ao conhecimento. No 

caso das universidades estaduais da Bahia, um RI unificado poderia atender a essas 

e outras demandas, fortalecendo às próprias instituições em sua tríplice missão de 

ensino, pesquisa e extensão.  
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