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Resumo
No contexto de mudanças culturais e de tradução organizacional das tecnologias da

informação e comunicação nas sociedades contemporâneas, a internet tem se constituído em

um  ambiente  que  permite  a  interação  entre  pessoas  e  objetos  de  forma  atemporal  e

distribuída.  A comunicação via  redes  digitais  é  uma maneira  de  agregar  conceitos  como

solidariedade,  cidadania  e  democracia  participativa,  concorrendo  para  a  redução  da

concentração de poder associado à informação. Ao trabalhar no ambiente da internet e usando

todos os seus recursos interativos, este projeto está inserido nos movimentos pela ciência

aberta e ciência cidadã e pretende repensar as práticas de publicização científicas vigentes,

suas  formas  de  produção,  comunicação,  validação,  avaliação  e  financiamento  propondo

novos processos e formatos. Ao mesmo tempo, também pretende contribuir para a melhoria

da saúde da população nos  bolsões  de miséria,  visto  que está  inserido no Projeto  Redes

Sociais na Saúde, no Plano Brasil Sem Miséria.   Nesse sentido, sua intenção é resgatar e

ativar práticas colaborativas que unam as pontas; potencializar, por meio do uso das redes e

das comunidades virtuais, a criação de uma teia de ações entre pesquisadores, estudantes e os

chamados “não especialistas”; é também sua intenção inovar nas práticas de divulgação da

comunicação científica, gerando diferentes tipos de autoria, novas modalidades de avaliação

e  revisão  (de  tipo  bottom-up),  produzir  novos  conhecimentos,  e  novos  processos

comunicativos  de  sincronização  e  de  emergência.  Várias  dessas  práticas  e  ações  são

apresentadas  aqui  através  do  relato  de  experiência  de  edição  e  produção colaborativa  de

textos dentro de um curso presencial e à distância, oferecido no primeiro semestre de 2015,

no Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde (PPGICS),  no

campus da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Tal experiência é considerada como alicerce para o

referencial  teórico aqui apresentado e  utilizou como campo empírico os cursos,  grupos e

comunidades  virtuais  do  Núcleo  de  Experimentações  em  Tecnologias  Interativas  (Next)

vinculado à Escola Nacional de Saúde Pública (ESNP), da Fiocruz. 
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Considerações Iniciais

Este texto, apresentado como trabalho para fins de qualificação para o doutorado, é

fruto do meu Relatório de Atividades Acadêmicas Desenvolvidas Entre 2013 e 20151. Desde

minha formação acadêmica em filosofia (graduação na PUC-RJ e mestrado no IFICS/UFRJ),

a história da ciência, a epistemologia e a revolução tecnológica exerceram muita influência

em minhas atividades acadêmicas. Na graduação quis entender o percurso do conhecimento

humano e o que o levava a se reinventar e a encontrar novas possibilidades de interação e

ação no mundo; e no mestrado, através dos estudos e descobertas da Inteligência Artificial, da

engenharia  genética  e  da  neurociência,  quis  entender  como  se  davam as  representações

mentais e a comunicação entre homens e máquinas.

O intervalo entre o fim do mestrado e a entrada no doutorado me permitiu trabalhar

com  questões  práticas  ligadas  à  gestão  da  informação  e  ao  uso  de  tecnologias  de

comunicação,  principalmente  as  redes  sociais.  Através  de  outros  interesses  e  leituras

acadêmicas2 fui  percebendo novas questões e temas que se refletiram no ante-projeto3 de

doutorado,  apresentado  fins  de  2014  ao  Programa  de  Pós-Graduação  em  Informação  e

Comunicação em Saúde (PPGICS) da Fundação Oswaldo Cruz, que diziam respeito às novas

formas  de  produção  do  conhecimento  e  ao  acesso  à  comunicação  em saúde  através  da

internet. Devo dizer que tais questões e temas iniciais tomaram novas proporções quando

conheci  as  experimentações  e  pesquisas  desenvolvidas  pelo  professor  Nilton  Bahlis  dos

Santos,  coordenador  do Grupo de Pesquisa Tecnologias,  Culturas  e  Práticas  Interativas  e

Inovação em Saúde, e responsável pelo Next (Núcleo de Experimentação em Tecnologias

Interativas),  à  época  instalado  no  Instituto  de  Comunicação  e  Informação  Científica  e

Tecnológica em Saúde (ICICT) e hoje na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP).

Através das ações do Next passei a estudar a internet e suas dinâmicas a partir da

própria internet,  usando-a na criação de redes e comunidades virtuais  assim como outros

dispositivos  virtuais.  Tal  metodologia de pesquisa me tem servido,  entre  outros  aspectos,

como suporte para o acesso, a comunicação e a disponibilização de informações relevantes

1 Relatório disponível através do link: 
https://docs.google.com/document/d/103cgTorpvITZzZHbUIdfLExsOCSyrQUR6rF3XGaq5G0/edit#
2 Um ano antes de entrar no doutorado na Fiocruz eu me preparava para a seleção para o doutorado na Escola 
de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo tido contato com a literatura de referência e 
tendo assistido a aulas na pós-graduação dessa Instituição.
3 O Futuro da publicação científica: perspectivas de novas formas de produção do conhecimento e acesso à 
saúde com a web social. Disponível através do link: 
https://docs.google.com/document/d/1yiLHgX8pvPJOxReV_mZ1BjPxvjANI-b8UVLxcZqLFDE/edit?
usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/103cgTorpvITZzZHbUIdfLExsOCSyrQUR6rF3XGaq5G0/edit
https://docs.google.com/document/d/1yiLHgX8pvPJOxReV_mZ1BjPxvjANI-b8UVLxcZqLFDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yiLHgX8pvPJOxReV_mZ1BjPxvjANI-b8UVLxcZqLFDE/edit?usp=sharing
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para a pesquisa em saúde. Devo dizer também que minha participação ativa em cursos e

eventos promovidos pelo grupo de pesquisa teve importância significativa em meu percurso

acadêmico.  Posso  citar  como  exemplos  inaugurais  o  Congresso  online  “I  Conexão

Internacional de Saúde e (Ciber) Cultura”4 que fez germinar as primeiras indagações que me

serviriam de fruto para o doutorado relativas (1) ao uso da internet como ambiente virtual de

organização e transmissão de eventos na fronteira com a academia ou para-acadêmicos, (2) a

formas  bottom-up de  participação  direta  da  população  e  (3)  a  possibilidade  do  uso  da

avaliação social como modo de ampliar a ação da pesquisa científica e seus resultados; Outro

exemplo foi o curso “Redes Sociais Antes e Depois da Internet”5 que me fez entrar em outra

esfera do conhecimento sobre a ciência e a ciência aberta, as teorias da complexidade e sobre

pesquisas e temas referentes à escrita  e autoria  colaborativas e a  processos peer-to-peer6.

Além disso,  com o grupo de  pesquisa,  fui  introduzida  ao  mundo das  experimentações  e

práticas  com  tecnologias  interativas  do  tipo  wiki7 que  permitem  a  participação  e  a

colaboração na edição do conteúdo de suas páginas de forma simples, por qualquer usuário

(MARTINS, 2014), como a Wikipedia e o Google Docs, por exemplo. 

Este trabalho de doutorado possui ainda um braço social visto que está inserido dentro

do Plano Brasil Sem Miséria (BSM), um projeto ligado ao Governo Federal, e lançado em

2011, cujo objetivo geral é combater a extrema pobreza (miséria) e reduzir as desigualdades

sociais no país. No BSM, por entender que a pobreza é um problema que vai além da renda,

foram concebidos três eixos que permeiam esse objetivo geral - garantia de renda, inclusão

produtiva e acesso a serviços públicos. Em Nota Técnica, o Instituto Oswaldo Cruz sugeriu

que  os  serviços  públicos  aderidos  ao  Programa,  em especial  os  serviços  de  saúde  e  de

educação  contemplassem  ampla  disseminação  de  estratégias  e  materiais  de  educação,

informação e comunicação sobre as doenças da pobreza. (FIOCRUZ, 2011). Como exigência

do BSM, no final do doutorado todo pesquisador deve apresentar um produto para o Plano e

o meu produto se dará na forma de um material de publicização científica ao qual dei o nome

4 http://www.icict.fiocruz.br/content/i-conexao-internacional-de-saude-e-ciber-cultura
5http://www.facebook.com/notes/nilton-bahlis-dos-santos/curso-as-redes-sociais-antes-e-depois-da-internet-o-
que-s%C3%A3o-e-suas-possibilidade/483083765084151
6 Processos que fazem referência ao fenômeno da produção colaborativa e distribuída em rede. No entanto, 
práticas anteriores fora da internet também estão dentro desse conceito como projetos de economia solidária, por
exemplo. 
7 Também podemos dizer que essas páginas comunitárias podem ser escritas e alteradas por todos os usuários 
que têm direitos de acesso. Essas páginas comunitárias que geraram o fenômeno da Wikipedia, uma 
enciclopédia on-line escrita pelos próprios leitores.

http://www.facebook.com/notes/nilton-bahlis-dos-santos/curso-as-redes-sociais-antes-e-depois-da-internet-o-que-s%C3%A3o-e-suas-possibilidade/483083765084151
http://www.facebook.com/notes/nilton-bahlis-dos-santos/curso-as-redes-sociais-antes-e-depois-da-internet-o-que-s%C3%A3o-e-suas-possibilidade/483083765084151
http://www.icict.fiocruz.br/content/i-conexao-internacional-de-saude-e-ciber-cultura
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de Revista Para-Acadêmica e que desde 2015 está vinculado a um projeto de mesmo nome

financiado pela Capes.

O projeto da Revista Para-Acadêmica está embasado em um dos objetivos específicos

apresentados em meu ante-projeto: desenvolver um novo formato de publicação científica

com política editorial mais flexível, que incorpore o uso de metodologias inovadoras ligadas

às tecnologias interativas (da web 2.0) e adote critérios de avaliação sociais. Dei a ela o nome

de  Para-Acadêmica  para  mostrar  que  ela  está  situada  na  fronteira  com a  academia,  não

seguindo portanto  suas  regras  estritas,  estando aberta  ao escrutínio  do  público  em geral.

Como havíamos a ideia de elaborar um produto de comunicação científica na forma de uma

produção e edição colaborativa de um ebook, usamos os textos produzidos durante um curso

do Next oferecido em 2015, "Oito Temas para se pensar a Ciência, a Sociedade e as Redes na

Era da Complexidade"8 , como nossa primeira experiência. Iremos falar sobre o curso e essa

experiência em um dos tópicos desse trabalho através do “Relato de experiência de edição e

produção colaborativa de textos dentro de um curso de caráter híbrido na Academia”.

Ao longo desses dois anos de doutorado, todas essas experiências somadas às leituras

acadêmicas,  relatórios,  apresentações  e  participações  em eventos,  me  permitiram melhor

delinear  o  meu  objeto  de  pesquisa,  enxergar  sua  dimensão  teórico-metodológica  e,

principalmente,  entender  os  campos  da  comunicação,  da  informação  e  da  saúde,  dos

movimentos pela acesso aberto e da ciência aberta, assim como pude me apropriar melhor

das  teorias  do  Next  ligadas  ao  pensamento  complexo,  à  emergência,  interatividade  e

colaboração. Todas essas reflexões serão apresentadas nesse trabalho e são frutos de várias

pesquisas bibliográficas que foram feitas para a busca de referências e de elementos para a

melhoria e o bom desenvolvimento tanto do Projeto da Revista quanto de meu trabalho de

doutorado. 

 

Introdução

        No contexto de mudanças culturais e de tradução organizacional das tecnologias da

informação e comunicação nas sociedades contemporâneas, a internet tem se constituído em

um ambiente que permite a interação entre pessoas e objetos (LATOUR, 2009) (LEMOS,

2013) de forma atemporal e distribuída. A comunicação via redes digitais é uma maneira de

agregar  conceitos  como solidariedade,  cidadania  e  democracia  participativa,  concorrendo

8 Curso regular, de extensão,  oferecido pelos professores Dr. Nilton Bahlis dos Santos e Dra. Beatriz Cintra 
Martins, no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Informação e Comunicação em Saúde da Fundação 
Oswaldo Cruz (PPGICS/Fiocruz) no primeiro período de 2015. 
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para a redução da concentração de poder associado à informação. Lévy (2000) menciona a

oralidade, a escrita e a informática como três tecnologias cognitivas que coabitam o mesmo

espaço e tempo9.

        Podemos dizer que  no mundo científico, de uma forma ou de outra, a informação está

cada  vez  mais  disponível  nas  redes  da internet,  podendo ser  processada  e  divulgada por

qualquer cidadão, especializado ou não, criando novas possibilidades para a ampliação e o

acesso ao conhecimento. Podemos acessá-lo por meio de dispositivos como o  computador

pessoal, os  tablets  e os celulares. Através de tecnologias interativas da internet (que usam

recursos que mais adiante iremos nos referir como sendo da web 2.0), podemos interagir e

construir práticas colaborativas e de construção do conhecimento, como acontece em páginas

wikis,  documentos colaborativos escritos no Google Docs, nas redes sociais virtuais e em

blogs.  Com  esses  recursos  surgiram  possibilidades  de  criação  de  novas  formas  de

comunicação e compartilhamento de conhecimento que vêm colocando em questão as formas

tradicionais  e  exigindo  sua  renovação.  Isto  aponta  para  inúmeras  discussões  no  meio

acadêmico como, por exemplo, as formas de apropriação e produção privadas em detrimento

da  produção  e  apropriação  social  da  ciência;  a  valoração  dos  processos  de  produção

individual em detrimento dos processos coletivos e colaborativos e os processos de validação

do conhecimento científico que não dão valor à contribuição social, que surge fora dos muros

acadêmicos.

        Dessa forma, cabe a pergunta: os recursos da web 2.0 podem ajudar na divulgação e

no acesso ao conhecimento científico e na criação de sinergias entre os pesquisadores e a

população em geral? 

        Os periódicos, ou revistas científicas, são considerados um dos produtos principais da

comunicação científica. Por serem um dos importantes registros das pesquisas e descobertas

científicas,  as  revistas  possuem  grande  valor  para  pesquisadores  e  profissionais  da

informação. A internet levou a difusão de artigos científicos, antes encerrados em revistas

impressas,  para  revistas  eletrônicas,  contribuindo  para  livre  acesso  ao  conhecimento

produzido na academia, apesar de ainda circularem apenas neste âmbito restrito.

A publicização  da  ciência  é  vista  como  o  registro  e  comunicação  dos  achados

científicos; é uma forma de “ampliar as fronteiras do saber e pelo incentivo da fama, a qual

depende, naturalmente, da publicidade” (MERTON, 1979, p.47). No entanto, enfatizamos que

9 As reflexões desse primeiro parágrafo surgiram em texto escrito em co-autoria com colegas de doutorado para
uma disciplina sobre o Brasil Sem Miséria. SENA, A.R.M., SANTOS, A., MACHADO, R.R. Uso de tecnologia 
de informação e comunicação na educação em saúde. Disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade - Brasil Sem 
Miséria. Janeiro de 2016. Ainda não publicado.
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além do  desafio  de  mostrar  o  processo  de  comunicação  do  conhecimento  científico,  há

também o desafio de entender a complexidade dos problemas sociais, culturais e políticos do

mundo em que vivemos.

Vivemos  atualmente  no  contexto  do  que  se  costuma  chamar  de  “capitalismo

informacional” ou ainda “capitalismo cognitivo”,  “onde os meios de produção cultural  se

disseminam e os meios de comunicação e informação estão sendo massificados” (BENTES,

2014, p.44), onde o conhecimento é o produto e pode chegar a todos os meios sociais de

forma aberta e livre constituindo uma inteligência de massas, uma inteligência coletiva em

desenvolvimento acelerado.

No campo da comunicação científica alguns sintomas de uma mudança em seu acesso

surgiram na década de 90, com o movimento do acesso aberto.  Em reação  aos aumentos

crescentes no preço das assinaturas de periódicos científicos de editoras comerciais foram

criadas e estabelecidas políticas mundiais de acesso livre e gratuito em âmbito editorial e

acadêmico.  Isso encorajou pesquisadores a publicarem em revistas de acesso aberto ou a

depositar artigos em repositórios institucionais. Tal iniciativa busca melhorar os processos de

publicação, comunicação e ampliação da visibilidade dos resultados da pesquisa científica.

Devemos notar também que a “revisão por pares”, parte integrante do processo de

construção do conhecimento científico, vem recebendo críticas em sua maioria relacionadas

às formas adotadas nos diferentes contextos históricos e sociais, levando a crer que ela não é

eficiente  na  consideração  das  opiniões  dos  usuários  e  que  “não  reina  mais  soberana”

(DAVYT e VELHO, 2000). A revisão por pares vem assumindo formas mais flexíveis quando

se abre à possibilidade de oferecer a opção de publicar os comentários dos pareceristas como

parte do artigo (Taylor & Francis, 2015). 

Com isso, deve-se considerar que a pesquisa e o acesso a informação não são mais um

patrimônio restrito a poucos e de que é possível agregar opiniões de outros atores sociais sem

com isso “ameaçar” o avanço da ciência, uma vez que o ciclo da pesquisa e produção de

conhecimento se dá hoje em escala planetária, social e transdisciplinar, com inúmeras trocas

possíveis via internet.

        Na controvérsia gerada entre o debate científico e a construção de políticas públicas,

ou práticas sociais alternativas, se estabelece uma lacuna, tanto na compreensão dos achados

científicos,  quanto  nos  interesses  do  mercado  e  no  próprio  sistema  de  saúde  instituído.

Consideramos, portanto, a importância de refletir sobre formas de identificar qual é a lacuna

existente  e  construir  esforços  em torno de  práticas  inovadoras  de comunicação,  fora  das
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hierarquias constituídas, e voltadas para uma rede de colaboração que dê voz aos interesses

dos cidadãos, onde a relação seja horizontal e interativa.        

Justificativa

Tecnologias  interativas  são  todos  os  tipos  de  recursos  tecnológicos  que  usamos

cotidianamente  para  nos  comunicarmos  entre  todos  de  modo  simultâneo,  atemporal  e

distribuído  globalmente.  São fenômenos  comunicacionais  também conhecidos  como Web

2.0.  Tal  termo  foi  cunhado  em 2004  pela  empresa  de  mídia  americana  O'Reilly  Media

O’Reilly (2005) e designa uma segunda geração de comunidades e serviços oferecidos pela

internet.  Tais práticas na rede acabam criando formas de produção de inteligência coletiva

Lévy (1994), onde a comunicação e a informação surgem como uma possibilidade alternativa

para  a  participação  social  (ESCOREL e  MOREIRA,  2012).  Elas  abrem  espaço  para  a

cooperação, sendo possível trabalhar de forma distribuída, em tempos e espaços não formais

e  abertos,  de  forma  ubíqua,  seguindo  um  modelo  de  pesquisa  diferente  do  que  o

tradicionalmente previsto. Dessa forma, percebemos que as tecnologias interativas da internet

são uma boa oportunidade para a viabilização e a incorporação dos problemas, necessidades e

soluções que surgem na  sociedade, facilitando a sincronização de saberes e a participação

direta da população.

Tais tecnologias promovem também processos de interação emergentes que se dão de

baixo para cima. Tal interação não deve ser entendida simplesmente como uma simples troca

de informações entre duas ou mais pessoas, mas como um processo de inter-ação, relação na

ação. Para Rodriguez e Santos (2010), essa capacidade de interação na ação surgiria ao se

fazer,  por  exemplo,  uma  pesquisa  científica  colaborativa  via  tecnologias  da  web,  onde

pessoas  diferentes  estão  conectadas  em  uma  espécie  de  rede  de  mentes  humanas.  As

tecnologias interativas da web 2.0 seriam tecnologias que possuem a potência para fazer com

que uma colaboração cognitiva desse tipo aconteça.

        No âmbito da Saúde, a web 2.0 permite que sejam quebradas algumas barreiras entre

a população, os serviços e a academia,  transformando em realidade possível os ideais de

participação,  comunicação,  informação  e  interação  projetados  pelo  SUS,  através  da

sincronização de práticas entre instituições de ensino e pesquisa e diversos outros atores. As

comunicações de tipo centralizadas e de broadcasting (transmissão de informação por vários

tipos  de  mídia)  se  modificam  e  dão  espaço  a  conhecimentos  distribuídos  e  abertos  à
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participação social (SANTOS, 2009), criando práticas diferentes de avaliação e validação do

que é publicado.

        A validação social é o grande diferencial da nova cultura web: “Seus grandes produtos

partem da premissa que os conteúdos são passíveis de avaliação pelos usuários confiando na

sua  participação massiva  para  definição  da  relevância  do  que é  apresentado” (SANTOS,

BRITO, 2009, p.1). A validação deve ser pensada “não como um meio de verificar o que seria

verdadeiro, mas como parte do próprio processo de sua construção” (Ibdem, p.8).

        Diante  de  todo  esse  contexto  referente  aos  novos  processos  comunicacionais,

mediados pelas tecnologias de informação e comunicação, partimos do princípio que uma

abordagem de aprendizagem participativa, via educação em rede, que leve em consideração a

participação  popular  baseada  em  conhecimentos  do  senso  comum  e  da  vida  prática,

combinados  com  saberes  acadêmicos,  em  constante  colaboração  e  interação  com

especialistas,  pode ser  uma estratégia  viável  para impulsionar  mudanças  sustentáveis  nos

grupos  sociais  condizentes  ao  Plano  Brasil  Sem  Miséria  (BSM).  Nesse  sentido,  as

experimentações a serem aplicadas devem permitir novas formas de saber, novas formas de

comunicação com oportunidades para que esses grupos possam descobrir e desenvolver suas

capacidades e habilidades, de forma integrada, descentralizada e horizontalizada.

Esse projeto pretende entender as transformações pelas quais passam os processos de

construção  do  conhecimento  que  são  feitos  através  da  internet,  suas  novas  formas  de

apropriação,  os  novos  formatos  de  produção e  organização da  ciência  que  surgem nesse

ambiente resultando em novos modos de informar a todos o conhecimento produzido. Ele

visa potencializar, por meio do uso das redes e das comunidades virtuais, a criação de uma

teia de ações entre pesquisadores, estudantes e o chamados “não especialistas” estabelecendo

um intercâmbio de saberes dentro da saúde, possibilitando a produção e o compartilhamento

de conhecimento coletivo e ampliando canais de participação cidadã.  A intenção é viabilizar,

para  todos  os  participantes,  parceiros,  colaboradores  e  interessados  no  Plano Brasil  Sem

Miséria  (BSM),  o  acesso  conjunto  de  suas  diferentes  ações,  iniciativas,  experiências  e

pesquisas desenvolvidas.

A seguir  iremos  apresentar  o  relato  de  uma  experiência  de  produção  e  edição

colaborativa de textos usando tecnologia interativa da internet em curso de caráter híbrido,

presencial e em rede. Tal experiência se propôs estimular a colaboração, a interatividade entre

os alunos e a produção coletiva de conhecimentos utilizando a ferramenta Google Docs, 

Em seguida, antes dos Objetivos e da Metodologia do projeto, apresentaremos uma

reflexão teórica ainda em construção sobre os principais elementos que nos deparamos ao
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longo da pesquisa, principalmente após o relato de caso, que merecem ser melhor estudados,

dando conta de situarmos o contexto no qual esse projeto se enquadra, e com a preocupação

em  entender  os  objetos  de  pesquisa  e  o  pano  de  fundo  no  qual  se  desenrola  toda  a

investigação que está sendo feita. 

Experiência de edição e produção colaborativa de textos
dentro de um curso de caráter híbrido na Academia

Iremos aqui apresentar e avaliar uma experiência de experimentação de algumas das

fases do ciclo da comunicação científica durante um curso híbrido, presencial e à distância,

oferecido no primeiro semestre de 2015, no Programa de Pós-Graduação em Informação e

Comunicação em Saúde (PPGICS) no campus da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Após uma breve

apresentação do curso e de seus temas, nos dedicaremos à descrição e à análise do Processo

de Escrita e Edição Colaborativa de Revista Para-Acadêmica,  produto que resultou dessa

experiência, e um dos objetivos apontados no ante-projeto de doutorado. 

As aulas do curso "Oito Temas para se pensar a Ciência, a Sociedade e as Redes na

Era da Complexidade"10 aconteceram de modo híbrido, através do regime Blended  Course11,

em sala de aula e via internet. Os alunos da internet podiam assistir ao curso ao vivo através

da filmagem da sala de aula, que era transmitida via Youtube e, em seguida, replicada em um

post dentro do grupo do curso no  Facebook12.

Nossa intenção inicial ao fazer essa experiência era criar uma dinâmica, envolver os

alunos no processo de produção de conhecimento científico através da escrita de textos, de

sua  correção  e  avaliação  colaborativas,  em prol  da  publicação  de  seu  conteúdo  em um

produto  inovador  de  comunicação  científica  ainda  em elaboração.  Foi  preciso  para  isso

entender um pouco do processo de comunicação científica e suas práticas histórico culturais. 

10 Curso regular, de extensão,  oferecido pelos professores Dr. Nilton Bahlis dos Santos e Dra. Beatriz Cintra 
Martins, no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Informação e Comunicação em Saúde da Fundação 
Oswaldo Cruz (PPGICS/Fiocruz) no primeiro período de 2015. 
11 Essa experiência de curso híbrido já havia acontecido em outros momentos, como no curso “As Redes 
Sociais Antes e Depois da Internet: O Que São e Suas Possibilidades Para a Saúde”, oferecido em 2013 pelo 
professor Nilton Bahlis dos Santos, e foram utilizados a mesma metodologia e mesmos processos de 
comunicação e transmissão. O estudo de caso relativo a esse curso pode ser lido no link: 
http://apl.unisuam.edu.br/revistas/index.php/revistaaugustus/article/view/240
(Acessado em 04/03/2016).
12 Link para página do Facebook do Curso "Oito Temas para se pensar a Ciência, a Sociedade e as Redes na 
Era da Complexidade": https://www.facebook.com/groups/1561570187455850/

https://www.facebook.com/groups/1561570187455850/
http://apl.unisuam.edu.br/revistas/index.php/revistaaugustus/article/view/240
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Para  analisar  e  comparar  a  forma  como  se  organiza  atualmente  a  comunicação

científica (MEADOWS, 1999) e processo clássico de produção do conhecimento científico

com a experiência que aqui relataremos iremos problematizar alguns pontos: (a) o ciclo da

comunicação  científica;  (b)  a  organização  e  os  diferentes  elementos  de  um artigo;  (c)  a

avaliação editorial e pelos pares; (d) a cultura científica de publicações.  

(a)  O  ciclo  da  comunicação  científica  se  dá  da  seguinte  maneira:  a  pesquisa  é

realizada, pesquisadores escrevem o artigo e o submetem a uma revista; em seguida ele é

avaliado por especialistas, através do processo chamado de peer-review; o artigo é devolvido

para os pesquisadores para ser revisado, eles o avaliam e o mandam de volta à revista; uma

vez reavaliado e aceito ele é publicado em uma revista. Só com a publicização dos artigos

que novas pesquisas serão feitas tendo como referência a pesquisa anterior.

Este  modelo  de  publicação científica  ocorre  geralmente  através  de  um ciclo  fixo,

fechado e pré-definido e pode durar até um ano para que seu resultado seja conhecido. O

momento da avaliação pelos  pares  pode durar  um pouco mais,  dependendo dos  critérios

estabelecidos  pelos  pareceristas  e  pelo  editor  da  revista.  Muitas  vezes  o  artigo  é

reencaminhado mais de uma vez para os autores à guisa de revisão e correção de informações

solicitadas pelos pareceristas, estendendo ainda mais o tempo de duração do ciclo da escrita

do artigo até a sua publicação.

(b) Os diferentes elementos que compõem um artigo e sua normalização têm como

objetivo na tradição acadêmica tornar mais eficientes as informações fornecidas sobre cada

artigo, melhorando a recuperação de suas informações. O artigo é composto geralmente por

título,  nome  do  autor,  endereço,  resumo;  e  seu  corpo  vem depois  com elementos  como

introdução, metodologia, resultados, conclusão. Tais estruturas, parecem óbvias mas sofreram

mudanças ao longo do tempo e refletem, em parte, mudanças na comunidade científica e na

forma como ela se comunica. O artigo pode ter um ou mais autores e a ordem geralmente

obedece a algumas convenções.

(c)  Normalmente  as  revistas  científicas  possuem  um  sistema  bem  complexo  de

avaliação editorial e os pareceres são feitos por consultores externos. Ao ser submetido à

determinada revista, o artigo é  avaliado através do peer review: “o processo de submissão do

texto acadêmico de um autor para o escrutínio de outros, especialistas na mesma área, antes

de sua publicação por uma revista” (WARE, 2008)  Normalmente o processo se dá de forma

cega,  onde  tanto  pareceristas  quanto  autores  não  se  conhecem (double-blind  review,  em

inglês),  mas  existem casos  também onde o  autor  pode  indicar  pareceristas.  Estes  fazem

comentários e sugerem revisões no texto analisado e não ganham nada para fazer tal trabalho.
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O “peer review” é considerado pela  comunidade acadêmica como imprescindível para se

garantir a qualidade de uma publicação científica.

(d) A cultura do publicar ou perecer é a dominante no ambiente acadêmico o que

acaba gerando uma corrida pela produção científica que muitas vezes coloca em conflito o

binômio qualidade x produtividade. Existe hoje uma exigência do cumprimento de metas de

publicação pelos pesquisadores (BARROS, 2014), tanto por agências de fomento quanto por

instituições acadêmicas,  para fins de financiamento de pesquisa e estabilidade na carreira

trazendo mais rigor sobre a produção acadêmica ligado ao “ranqueamento” de periódicos

científicos, a recompensa na pesquisa, a utilização de citações, métricas e outros padrões de

referência para avaliar seu progresso e alcance.

Tais aspectos da comunicação científica e da produção do conhecimento dentro da

academia foram algumas das bases norteadoras para a reflexão que faremos a seguir ligadas a

práticas abertas e não formais de produção do conhecimento científico, de redes colaborativas

e  distribuídas  e  do  surgimento,  com a  internet,  de  modelos  de  funcionamento  de  novos

processos sociais que fazem surgir diferentes modos de produção, de autoridade, de validação

e  de  propriedade  e  que  “visam  aumentar  a  participação  generalizada  de  autores

equipotenciais” (BENTES, 2007).

Uso do Google Docs para escrita e autoria colaborativa online

O  uso  do  documento  Google  Docs  na  experiência  de  escrita  colaborativa  na

acadêmica não é recente para a equipe de pesquisa do Next. Pode-se dizer que ela surge desde

2009 em seus projetos de pesquisa e primeiras experimentações de dispositivos e aplicativos

de Nuvem, como os wikis, por exemplo (SANTOS  et al).  Sua escolha para a escrita dos

trabalhos  dos  alunos  do “Curso 8 Temas”  respondia muito bem à nossa procura por  um

instrumento aberto,  transparente, hospedado em nuvem, sem limite de participantes e que

todos pudessem comentar e interagir com todos. 

A norma geral era que os artigos produzidos deveriam estar compartilhados para que

todos do grupo pudessem visualizar e comentar. Essa foi uma forma de socializar os artigos e

de permitir a livre circulação de possíveis autores que viessem se juntar ao texto, ou apenas

de curiosos que quisessem fazer algum comentário. Há de se observar que, diferentemente de

páginas  wiki,  onde  os  diversos  autores  precisam de  aprovação  do  editor  para  que  suas

modificações  sejam  incorporadas  ao  texto,  no  Google  Docs  os  autores  podem  escrever

simultaneamente  sob  o  mesmo  documento  sem  que  seja  necessária  a  autorização  das

modificações.
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Esses momentos de escrita colaborativa,  além de serem encarados como trabalhos

finais  para atender  às exigências  acadêmicas,  funcionaram também como uma oficina de

produção  de  artigos  onde  os  alunos,  por  um  lado,  se  juntaram  para  escrever

colaborativamente  sobre  um tema de  interesse  comum e  que  tivesse  relação  com algum

aspecto do curso, e por outro lado aprenderam a utilizar os recursos interativos oferecidos

pela ferramenta.

Grupo do curso no Facebook

Como parte da metodologia dos cursos oferecidos pelo Next e seu grupo de pesquisa,

para todo curso é criado um ambiente interativo no Facebook para discussões. O objetivo é

tanto fazer a propaganda do curso na rede, e convidar antigos alunos e possíveis interessados,

quanto  usá-lo  como ambiente  de  interação  entre  os  participantes,  e  como repositório  de

arquivos.  No grupo é compartilhado o planejamento pedagógico,  a  metodologia e  avisos

administrativos  como  o  Formulário  de  Inscrição  as  Orientações  para  a  Participação  dos

alunos no Grupo do Curso o Cronograma e a Ementa a Netiqueta das Redes Sociais assim

como links para a transmissão, convites para Eventos, Chamadas para o trabalho do curso ou

avisos da Secretaria (geralmente avisos concernentes a mudança de dia ou local de aula, teste

de hangout e outros). Como geralmente o curso é dividido por temas, outra medida adotada é

a postagem de materiais como resumos, vídeos,  links e matérias para "animar" o tema da

semana, e assim provocar e antecipar discussões tanto em sala de aula quanto no grupo do

Facebook.

O  grupo  é  totalmente  aberto  não  somente  para  os  participantes,  presenciais  ou

ouvintes,  mas  para  toda  a  comunidade  do  Facebook  e  ele  nunca  fecha,  podendo  seus

membros  estarem continuamente  recebendo  notificações  de  postagens  mesmo  depois  de

finalizado oficialmente o curso. Isso significa também dizer que qualquer integrante do grupo

pode comentar e postar conteúdo livremente, com a prerrogativa, bem clara na descrição do

mesmo de que toda a publicação tenha a ver com os temas discutidos no curso.

É importante frisar que esse grupo serve de ambiente de interação e de aprendizagem

entre todos os integrantes do grupo onde, na medida em que os temas de discussão vão sendo

apresentados,  novos  posts  sobre  o  assunto  vão  sendo  replicados,  comentados  e

compartilhados  pelos  alunos com referências  a  artigos,  links  de blogs,  revistas  e  jornais,

vídeos, imagens e apresentações em ppt.

Aspectos metodológicos
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O desenvolvimento das atividades e do processo de construção do conhecimento entre

os alunos presenciais e online do curso “Oito Temas para se Pensar a Ciência, Sociedade e as

Redes na Era da Complexidade” se desenrolaram em três ambientes específicos para facilitar

o processo de interação: atividades presenciais em sala de aula (registrada e disponível no

Canal do Next no Youtube), no grupo do Facebook e no Google Docs. 

Tais  ambientes  carregam um universo  de  interação,  participação  e  discussão  que

ultrapassam  seus  limites,  se  cruzam  e  se  expandem  para  muito  além  do  que  qualquer

programa  de  análise  de  redes  ou  software  específico  para  contagem  de  publicações,

comentários e compartilhamentos de links possa conseguir medir. No entanto, através das

metodologias de investigação da pesquisa-ação e da pesquisa participante de Michel Thiollent

(MINAYO, 2007), consideramos que eramos um coletivo onde os atores envolvidos estavam

em constante inter-relação; todos os interessados puderam participar de todas as fases do

projeto; todas as discussões sobre o processo e fase foram socializadas com o coletivo; as

mudanças de planos, como os prazos, por exemplo, foram resolvidos em conjunto com os

participantes envolvidos. Éramos ao mesmo tempo sujeitos e objetos da experiência e por

isso  estávamos  aprendendo  o  tempo  todo  junto  com  o  coletivo  e  buscando  resolver  os

problemas que se colocavam no momento em que aconteciam.

Planejamento do Curso “Oito Temas”

As atividades presenciais do curso “Oito Temas” foram realizadas de 19 de março a

11 de junho de 2015, no Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em

Saúde (PPGICS), no campus da Fiocruz, no Rio de Janeiro, mas antes mesmo de seu inicio,

um grupo do curso foi criado no Facebook e usado como ambiente de interação e repositório

de arquivos. Sua divulgação foi feita pelo Núcleo de Experimentação de Novas Tecnologias

Interativas (Next) em suas redes e grupos, convidando todos os interessados a ingressar no

grupo. 

O  curso  teve  as  características  de  um  grupo  de  estudos,  visto  que  em  muitos

momentos  surgiram reflexões  teóricas  feitas  pelos  próprios  alunos,  e  sua  metodologia  se

baseava no estímulo à interatividade e à produção coletiva de conhecimentos. Seu objetivo,

antes do que afirmar uma verdade ou apontar um caminho, era refletir sobre as modificações

pelas  quais  passa  a  nossa  sociedade  atual,  definida  por  Santos,  como  sendo  a  era  da

Complexidade e da Internet.  A rotina de trabalho foi organizada em 12 sessões, 8 sobre os

temas e 4 extras de operacionalização, apresentação de trabalhos e avaliação.  O curso foi
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oferecido para alunos de pós-graduação e estudantes em geral com formação universitária,

teve características de Blended Course, Aprendizagem Ubíqua e Educação em Rede.

Outros recursos e artifícios foram acrescentados para a construção dos temas e para o

uso da rede social e isso incrementou ainda mais a metodologia do curso. Algumas ações no

grupo  do  Facebook  como,  por  exemplo,  a  publicação  dos  temas  das  aulas  e  o  uso  de

plaquinhas para anunciá-las. Este recurso permitia, através do uso de uma imagem, chamar a

atenção para um objetivo específico, como o início da sessão, antes de cada aula, ou, como no

caso da experiência da escrita dos artigos, a chamada à participação dos alunos. 

Perfil dos alunos participantes do Curso

Inicialmente, 67 pessoas se inscreveram no grupo do Facebook, além dos 9 alunos

presenciais,  mas  esse número foi  crescendo ao  longo do curso,  alcançando mais  de  200

participantes.

Dos  alunos  ouvintes  que  preencheram  o  Formulário  de  Inscrição  para  fins  de

certificado, a maioria era da região sudeste (concentrados principalmente nas cidades do Rio

e São Paulo), seguida da região Nordeste e do Sul, com um representante do Distrito Federal

e outro do Mato Grosso do Sul. A maioria tinha formação superior (mestrado, doutorado ou

uma especialização) e muitos tinham o interesse em ampliar a formação ligada ao trabalho

com Redes, Tecnologias da Informação e Educação ou interesse em continuar a sua formação

acadêmica.

Conteúdo do Curso

O curso foi dividido em 8 temas que abarcavam os seguintes conteúdos:

1. Paradigma da Ciência: O tema buscou despertar o pensamento e chamar à reflexão
sobre a grande complexidade do mundo em que vivemos; sobre as mudanças que essa
complexidade provoca e a transformação que elas efetuam em nossas sociedades e
nos modos de enxergarmos e interpretarmos o mundo.

2. Sistemas Simples e Complexos: da Cadeia de Produção às Redes Distribuídas: A
Internet, com sua tendência a  interligar todo o tipo de sistemas criou um sistema
aberto, distribuído, diferente dos sistemas fechados com que trabalhávamos. Criou um
Mundo de Pontas (Doc Searls e David Weinberger, 2003), uma Rede Distribuída onde
as relações não se manifestam como antigamente.

3. Sincronização e Emergência: Além do conteúdo e da transmissão de mensagem:
O que chamamos de comunicação é a maneira particular que os homens criaram de
comunicação. Entende-la como um processo mais amplo, de sincronização, nos abre a
possibilidade de pensar práticas cíbridas, células troncos, genomas, etc.

4. Democracia Representativa e Democracia Direta, Partido e Ciberativismo: Só é
possível  entender  o  mundo  e  as  práticas  de  ciberativismo  que  vivenciamos  se
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repensarmos os Modelos Políticos de Democracia e de Vanguarda.

5. Economia P2P: A produção Colaborativa:  O conceito  Peer-to-Peer  se  refere ao
fenômeno da produção colaborativa e distribuída em rede. Segundo Bauwens, “o P2P
designa  todos  os  processos  que  visam  aumentar  a  participação  generalizada  de
participantes equipotenciais”. Porisso, se pode entender que práticas anteriores e fora
da internet, como projetos de economia solidária, estão dentro nesse conceito.

6. Autoria e novas formas de patrimônio e produção de conhecimento: As redes de
comunicação  têm  sido  um  espaço  privilegiado  para  a  experimentação  de  novos
modelos autorais. Nesse ambiente, a noção tradicional de autoria como algo centrado
em um indivíduo entra em crise e dá lugar a um processo autoral distribuído feito da
ação compartilhada entre diferentes agentes criativos que interagem na produção de
uma obra comum.

7. Comunidades  Virtuais  e  Reforma  Sanitária:  As  comunidades  virtuais  criam  a
possibilidade de uma relação do sistema de saúde com a população onde diferentes
conhecimentos,  sabedorias  e  experiências  possam  ser  levados  em  consideração,
permitindo a recuperação desta utopia levantada pela reforma sanitária.

8. Educação: “Disseminação Conteúdo” ou Produção Coletiva de Conhecimento:
As  novas  tecnologias  de  comunicação  lentamente  vêm se  integrando  a  atividade
educativa.  Mas se incorporam dentro de uma dinâmica bastante tradicional e  para
fazer as mesmas coisas que são feitas até aqui. Ocorre que, os processos e as práticas
destas novas tecnologias têm dinâmicas contraditórias com a natureza das atividades
tradicionais da educação

Processo de Escrita e Edição Colaborativa no Google Docs

O processo de construção se deu em quatro fases e ocorreu de junho de 2015 a março

de 2016. Embora tais fases tenham sido delimitadas no tempo, os prazos foram se adequando

à capacidade  participativa  dos  membros  do  grupo.  Tal  processo  presentou  características

inovadoras  e  permitiu  entender  e  comparar  alguns  aspectos  do  ciclo  da  comunicação

científica e de sua rotina composta primeiramente pela realização da pesquisa; pela escrita do

artigo; de sua avaliação pelos pareceristas; pela reavaliação pelos autores e pela finalização

dos artigos.  A expectativa era de que além dos textos serem criados coletivamente, fossem

inseridas  práticas  de  revisão  que  incorporassem  avaliações  sociais  e  publicação  de

comentários por parte dos pares, gerando sinergia entre os participantes.

Definimos que a revista iria se chamar Para-Acadêmica13 por conta de seus moldes de

escrita e avaliação que aconteceu através de uma tecnologia interativa, aberta, onde todos os

participantes poderiam deixar  as suas contribuições e sugestões para a melhoria do texto

através  de  comentários  que  poderiam ser  aceitos  e  incorporados  ou  não  ao  texto  pelos

autores.

13 A Revista Para-Acadêmica tornou-se um Projeto à parte, financiado pela Capes, no início de 2015 e isso nos 
permitiu obter algum recurso financeiro para a contração de um profissional que nos ajudou na criação da 
Revista.
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Sobre onde publicar

O processo para encontrar  um único dispositivo onde fosse possível  experimentar

tanto o processo de escrita colaborativa quanto o de edição e publicação não obteve sucesso

por  conta  da  impossibilidade  de  se  fazer  comentários  e  estimular  a  interação  entre  os

participantes. Por isso, para que nossos objetivos fossem minimamente atingidos, optamos

em utilizar duas ferramentas diferentes: O Google Docs para o processo de escrita e edição

que, como foi visto anteriormente, além de ser de fácil uso permitia todo tipo de interação

entre os participantes e o Wordpress para a publicação dos textos. 

A escolha do Wordpress14 se  deu mais  por conformismo do que efetivamente por

termos encontrado um dispositivo que respondesse aos nossos anseios. Nosso objetivo inicial,

como relatado em pesquisa15 feita nas redes em em grupos, era trabalhar em um dispositivo

de  publicação  online  que  permitisse  iniciar  e  acabar  um  processo  de  escrita  e  edição

colaborativa  de  um  e-book  desde  a  escrita,  passando  pela  submissão,  revisão,  geração

automática do sumário e do índice por autor, e finalmente a publicação.

Ciclo de Produção da Comunicação Científica Para-Acadêmica

O processo de escrita, avaliação, revisão e edição dos trabalhos aconteceu de 06 de

junho de 2015 a 25 de março de 2016 e contou com 24 autores e 11 pareceristas. Foram

escritos 11 textos. A rotina de trabalho foi composta por 3 fases e foram feitas 4 chamadas no

Grupo do Facebook e enviados alguns emails de alerta para os participantes. Todo processo,

do início ao fim, aconteceu de forma aberta e colaborativa e o prazo entre uma fase e outra

apesar  de  definido,  foi  estendido  por  pedido  dos  integrantes,  às  vezes  acontecendo

concomitantemente uma com a outra, permitindo assim uma maior flexibilidade de tempo e

assegurando  a  participação  e  a  permanência  dos  autores  e  pareceristas  durante  todo  o

processo.

Fase 1: Processo de Escrita Colaborativa. Chamada 1. No final do semestre, é publicada a

“Chamada para trabalhos do curso” lembrando a todos que o trabalho seria obrigatório para

todo aluno regularmente inscrito na disciplina oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em

Informação  e  Comunicação  em Saúde  (PPGICS/Icict/Fiocruz)  e  optativo  para  os  alunos

ouvintes no Facebook. Seus critérios básicos seriam: 

1. Ser colaborativo com a participação de no mínimo duas pessoas.

14 Um aplicativo de gerenciamento de conteúdo para web que funciona também como plataforma de 
desenvolvimento de sites, blogs, comércio eletrônico, revistas e jornais.
15 Para mais detalhes sobre essa pesquisa, acessar o documento Ferramentas de publicação online - Sobre onde 
publicar - 1a fase da pesquisa. Disponível em: 
https://docs.google.com/document/d/1xbKp0lHzlDSfF2dmZv9bNsDd_3LxIQGArZtKYr3rDIQ/edit#heading=h
.cxtvftsvqw80

https://docs.google.com/document/d/16k4fKNcBLbuuRhLDtDi9n-eTS5KcsFjBh-YfDoD9dXs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xbKp0lHzlDSfF2dmZv9bNsDd_3LxIQGArZtKYr3rDIQ/edit#heading=h.cxtvftsvqw80
https://docs.google.com/document/d/1xbKp0lHzlDSfF2dmZv9bNsDd_3LxIQGArZtKYr3rDIQ/edit#heading=h.cxtvftsvqw80
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2. Abordar algum tema do curso. 

3. Poderá ser feito através de qualquer tipo de conteúdo: resenha; apresentação de slide;
vídeo;  e  até  "remixes"  de  conteúdos  encontrados  na  rede,  elaborando  um  texto
coerente e dando os devidos créditos.

4. Deverão ter, de preferência de 4 a 14 páginas;  as apresentações até 15  slides; e os
vídeos até 15 minutos.

Na  chamada  foi  ainda  aconselhado  para  que  todos  os  trabalhos  iniciados  fossem

inseridos através de seu link em um só documento, intitulado “Relação dos Trabalhos que

estão sendo feitos para o Curso”, permitindo a pessoa do curso ver os títulos do trabalho, os

nomes dos autores e acessar seu conteúdo. O prazo final para a escrita se estendeu até dia 30

de setembro e contamos com 24 autores, sendo 10 alunos presenciais e 14 alunos online.

 Usamos o recurso da “chamada” para a divulgação em todas as fases e ele consistia

em elaborar um post com uma plaqueta (imagem com título da ação e a indicação “Ebook do

Curso”)  e  publicá-lo  no  grupo  do  curso  no  Facebook  indicando  a  fase  do  Processo  de

Produção do Ebook.  Isso permitia que os alunos visualizassem e identificassem de imediato

a chamada para a ação e ao mesmo tempo tornava o post “achável” através da busca por

imagens que o Facebook permite. 

Nesta primeira chamada para os trabalhos, o anúncio foi feito apenas via Facebook.

Nas chamadas seguintes, como não havia mais aulas presenciais e os participantes já haviam

sido identificados, a divulgação além de ser feita na rede social, com os nomes de cada um

marcado na imagem usada como chamada, ela também era enviada por email. Tal recurso,

usado na fase final do processo, foi útil para assegurar que todos vissem e respondessem as

mensagens,  já que o curso já havia acabo havia algum tempo,  desobrigando os alunos a

acessarem mais frequentemente o grupo do curso no Facebook.

Fase 2: Processo de avaliação, revisão e melhoria dos textos. A criação de um Evento no

Facebook  16 funcionou como 2a Chamada, onde apresentamos uma lista com os títulos dos

trabalhos iniciados. Aproveitamos esse momento para solicitar a participação de pessoas que

quisessem ajudar na melhoria dos textos como pareceristas. A 3  a   Chamada foi disparada com

orientações e critérios para o parecerista que deveria fazer o parecer de dois artigos. Com o

objetivo de não parar o fluxo de trabalho, pelo risco de abandono do processo, esta fase foi

desmembrada em dois  momentos:  (1)  a  escolha  pelo próprio parecerista  de  um primeiro

artigo para avaliar; (2) enquanto o parecerista recebia o segundo artigo para avaliação, os

autores já poderiam fazer as correções e revisões no primeiro artigo avaliado.  Nessa fase,

16 Evento no Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/events/877735122295784/

https://docs.google.com/document/d/1A7b3TdDr2KLAGMI0DSku0cLz-UijiJizwd2noobg6jU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1A7b3TdDr2KLAGMI0DSku0cLz-UijiJizwd2noobg6jU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1A7b3TdDr2KLAGMI0DSku0cLz-UijiJizwd2noobg6jU/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/events/877735122295784/
https://www.facebook.com/events/877735122295784/
https://www.facebook.com/events/877735122295784/
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coube  aos  autores  além de  lerem todas  as  sugestões,  a  tarefa  de  escolher  aquelas  mais

pertinentes e modificá-las ou não, justificando.

A avaliação foi feita de forma aberta, através de comentários feitos pelos pareceristas

no trabalho avaliado. O objetivo, deixado claro na chamada, era observar se o texto elaborado

abordava  algum  assunto  discutido  no  curso  e  se  precisava  de  alguma  edição,  melhoria

gramatical ou adaptação às regras de citação e referência acadêmicas. A função do parecerista

seria  a  de contribuir,  nos  comentários,  com sugestões  de mudanças  ou melhoras  para os

autores  refletirem  e,  se  fosse  o  caso,  reformularem  o  texto.  Como  dito  em  carta  aos

pareceristas  17, a avaliação final não era impeditiva à publicação do artigo. 

Como dos 11 pareceristas 6 tinham escrito artigos para o e-book/revista, para que não

houvesse conflito de interesses, pedimos para que não avaliassem o seu próprio artigo e ainda

recomendamos o respeito às opiniões dos autores do texto, ao estilo e à metodologia adotada

no desenvolvimento do artigo. 

Para cada texto avaliado, o parecerista deveria enviar o  Formulário para Parecer de

Artigo  do  Ebook/Revista  do  Curso  18 onde  respondia  a  6  questões:  (1)  o  artigo  possui

condições mínimas de publicação; (2) o texto tem um propósito claro, apresenta ou induz a

uma reflexão? (3) Possui menos que a quantidade mínima ou mais que a quantidade máxima

de páginas? (4) Está explícita a relação do texto com o curso? (5) Necessita de melhoria

gramatical ou adaptação às regras de citação e referências? Em todos os casos, o parecerista

era também estimulado a fazer observações na forma de comentários nos textos avaliados. 

 Cada artigo contou com pelo menos dois pareceristas, apenas dois textos tiveram três

pareceristas, já que havíamos mais pareceristas que artigos para avaliar, e o link para cada

parecer foi deixado no próprio documento, ao lado do nome do parecerista. Isso permitiu que

os autores conhecessem a opinião geral do artigo pelo parecerista e pudessem corrigir o que

apontavam como problema.

É importante  salientar  que durante esse processo de avaliação não foi pedido aos

alunos nenhuma credencial especial, como ser mestre ou doutor, para ser um avaliador, nem

mesmo que já tivessem sido pareceristas de alguma revista acadêmica. A participação era

livre, voluntária e aberta a todos os integrantes do curso no grupo do Facebook.

17 Carta aos pareceristas, Disponível no link: https://docs.google.com/document/d/16cDzwY-
a4_JNgt1TZHq56A_3iVxn8iL74tFylsCDGZE/edit
18 Formulário disponível no link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOKEzDlRwF4pj9aTgnu8LaubFU7YjeGi3D9OqJBBkSumrRiQ/v
iewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOKEzDlRwF4pj9aTgnu8LaubFU7YjeGi3D9OqJBBkSumrRiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOKEzDlRwF4pj9aTgnu8LaubFU7YjeGi3D9OqJBBkSumrRiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1r4g5DD-CBmKyRyGOclJ3exFkiokjL-ZJ9V7KYCBsQnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1r4g5DD-CBmKyRyGOclJ3exFkiokjL-ZJ9V7KYCBsQnw/viewform
https://docs.google.com/document/d/16cDzwY-a4_JNgt1TZHq56A_3iVxn8iL74tFylsCDGZE/edit
https://docs.google.com/document/d/16cDzwY-a4_JNgt1TZHq56A_3iVxn8iL74tFylsCDGZE/edit
https://docs.google.com/document/d/16cDzwY-a4_JNgt1TZHq56A_3iVxn8iL74tFylsCDGZE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16cDzwY-a4_JNgt1TZHq56A_3iVxn8iL74tFylsCDGZE/edit?usp=sharing
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Fase  3: Edição  final  do  material.  Essa  fase  foi  dedicada  a  finalização  dos  trabalhos  e

entrega dos últimos pareceres. Foi feita uma grande revisão e preparação do material, com a

criação do  Sumário definitivo  19 com os títulos dos artigos e foi também o período em que

contratamos um prestador de serviço para o desenvolvimento do template do Wordpress para

a criação da Revista.  Durante essa fase utilizamos o recurso de envio de emails  para os

autores pedindo que os trabalhos fossem finalizados. Em nossa última chamada publicada no

Facebook  convidamos  autores,  pareceristas  e  quem mais  quisesse  participar  da  leitura  e

melhoria do texto de Apresentação da revista. 

Análise da experiência

O Processo de Escrita e Edição Colaborativa utilizando o Google Docs e as Chamadas

no Facebook aconteceu seguindo um fluxo, onde em cada etapa, íamos analisando que tipos

de  interação  e  resposta  recebíamos  para  então  agirmos  em  relação  a  essas  respostas.

Nenhuma das  fases  tinha  sido  pensada  e  estruturada  previamente.  Tínhamos  de  início  a

motivação de fazer a experiência e estava claro para nós que o mais importante era manter

uma relação contínua com os autores e participantes durante todo o processo. Foi desse modo

que, na segunda semana de avaliação dos pareceristas, por exemplo, decidimos anunciar que

os autores que quisessem já poderiam ir corrigindo os textos, comentados pelos pareceristas.

Essa estratégia foi usada para que não houvesse um corte súbito entre as ações e que os

autores continuassem minimamente interessados em melhorar e finalizar suas produções.

Ao  longo  da  experiência  de  escrita  colaborativa  e  da  tomada  de  consciência  do

processo de edição habitual do meio editorial acadêmico, foi possível identificar claramente

cada  fase  percorrida  do  processo  e  com  ela,  um  aspecto  que  poderia  ser  trabalhado  e

problematizado à luz da tecnologia interativa escolhida, o Google Docs.

Como vimos  antes,  a  comunicação científica  se  organiza  através  de  um processo

clássico de produção do conhecimento com ciclos bem marcados e que acontecem em uma

determinada ordem: após a pesquisa, vem a escrita do artigo, a submissão para a revista, a

revisão por pares, a revisão pelos autores até o artigo ser publicado através de uma Revista

Científica. Somente nesse momento que a comunidade científica pode conhecer o que foi

produzido.

Para  a  experiência  que  estamos  descrevendo  porém,  utilizamos  como  parâmetros

teóricos a ciência aberta (ALBAGLI, CLINIO, RAYCHTOCK, 2014), um termo que exige

19 Sumário disponível no link: 
https://docs.google.com/document/d/1tZ6SuZlARXCWiu6oDySFGikXuulX7Munmzmux63xRPg/edit

https://docs.google.com/document/d/1tZ6SuZlARXCWiu6oDySFGikXuulX7Munmzmux63xRPg/edit
https://docs.google.com/document/d/1tZ6SuZlARXCWiu6oDySFGikXuulX7Munmzmux63xRPg/edit?usp=sharing
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um outro olhar sobre fazer ciência, um olhar mais aberto, colaborativo, cidadão; uma prática

onde se faz necessário o constante diálogo entre especialistas e não especialistas,  entre o

público e o privado. Tais práticas resultam em novas formas de se produzir e fazer circular o

conhecimento científico. Um exemplo mais contundente dessa prática cidadã são os Cadernos

de Pesquisa Abertos20, um conceito formulado por um pesquisador americano, Jean Claude

Bradley, que pregava que todos os dados e informações científicos deveriam estar disponíveis

e abertos à colaborações de todos do início da pesquisa até o seu fim.

Como utilizamos uma tecnologia interativa aberta e colaborativa do início ao fim da

experiência, podemos dizer que embora tenham havido fases de produção específicas: escrita,

avaliação, revisão elas ocorreram concomitantemente e estavam abertas para a colaboração

de todos e a todo momento.  A diminuição do tempo de disponibilização dos resultados da

pesquisa tinha como objetivo último a comunicação dos trabalhos dos alunos através de um

Ebook ou de uma Revista Acadêmica21

(1) Escrita coletiva dos textos. O processo foi realizado utilizando o Google Docs, uma

tecnologia interativa da web 2.0, hospedada na nuvem e que permite a colaboração

simultânea de vários pesquisadores. 

(2) A disponibilização imediata dos textos, mesmo ainda em processo de escrita, em um

ambiente  onde  todos  os  autores  pudessem  ter  acesso  ao  conjunto  dos  artigos

submetidos. 

(3) A avaliação Social pelos pareceristas que aconteceu tão logo finalizado o processo

de escrita do texto, estando a avaliação todo tempo aberta a escrutínio dos autores. O

processo não foi anônimo nem fechado apoiando a noção de que a revisão por pares

pode ser feita abertamente e rapidamente.

(4) A normalização dos trabalhos não foi uma preocupação inicial. Não se tinha como

objetivo  se  restringir  aos  critérios  acadêmicos,  a  estilos  padronizados  típicos  da

indústria acadêmica. Por isso não exigimos uma padronização dos textos.

20 Para saber mais sobre os Cadernos de Pesquisa Abertos, consultar o blog de Anne Clínio, pesquisadora de 
Doutorado em Ciência da Informação do IBICT, UFRJ, cujo tema de pesquisa é este. Link disponível aqui: 
http://onsnetwork.org/aclinio/category/cadernos-de-pesquisa-abertos-open-notebook-science/ (Acessado em 17 
de junho de 2016)
21 A dúvida inicial entre se escolher um Ebook ou Revista considerava as diferenças tanto editoriais quanto de 
registro de um e de outro instrumento de publicação. As diferenças mais palpáveis era que para publicar um 
Ebook era necessário ter um ISBN e não era preciso ser estabelecido uma periodicidade para sua aparição; já 
para publicar uma Revista Acadêmica, além de ser necessário ter um ISSN, era preciso estabelecer uma 
periodicidade e ela também requeria alguma estrutura específica como por exemplo, a existência de um Comitê 
Editorial e de Normas para Publicação. Por isso, até o final da experiência deixamos essa decisão em aberto.

http://onsnetwork.org/aclinio/category/cadernos-de-pesquisa-abertos-open-notebook-science
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Tal foi o caráter inovador dessa experiência. Nosso objetivo não era impor barreiras

ou exigências normativas para que os autores publicassem no ebook/revista do Curso. Isso

nós já encontramos habitualmente em nossas rotinas de submissão de artigos para Congressos

e Revistas Acadêmicas. Nosso intuito, pelo contrário, era tornar o processo o mais livre e

aberto possível,  permitindo uma interação maior entre autores e pareceristas,  onde o que

importava  era  fazer  com  que  cada  um  pudesse  compartilhar  seu  conhecimento  sem

engessamentos e através de novas formas de comunicação científica. 

Exemplos de Interações

Nos estudos encontrados sobre análise de rede (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL,

2013) procura-se identificar os atores, representados por nós, que podem ser compostos por

indivíduos, instituições ou grupos, e selecionar o que serão consideradas conexões que podem

ser formais (subordinadas a uma empresa, por exemplo) ou informais, na forma de interações

ou laços sociais. Nesse tipo de análise procura-se encontrar padrões, delimitar um espaço-

tempo  e  elementos  que  serão  observados  e  sua  medida.  Através  do  uso  de  programas  e

softwares, pode-se extrair os dados dessas conexões e montar formas gráficas com os dados

observados.  Normalmente  o  intuito  de  tais  análises  é  medir  o  grau  de  conexões  de  um

determinado  nó  e  a  partir  dessas  conexões  formar  grafos  para  medir  sua  densidade  (a

quantidade de nós conectados entre si), sua centralidade (a popularidade de determinado nó) e

sua centralização (o quão conectado está um grafo em relação a outro).

 Não foi nosso objetivo fazer um amplo estudo de redes sociais na internet com cunho

quantitativo, isto é, analisar, seja no grupo do curso do Facebook quanto nos documentos

criados a partir do Google Docs, as estruturas decorrentes das ações e interações entre os

atores sociais por meio de conexões como visualizações, curtidas, compartilhamento de links

ou comentários. 

No entanto,  escolhemos um ou outro exemplo para mostrar as interações entre os

atores  tanto  do  grupo  do  Facebook  quanto  do  Google  Docs,  e  o  tipo  de  conexão  que

estabeleceram  entre  si,  principalmente  para  o  que  esperávamos,  qual  seja,  a  criação  de

sinergia entre os participantes e a construção conjunta de conhecimentos.

Grupo no Facebook 

Foi analisada a Chamada publicada no grupo do Facebook do dia 15 de setembro de

2015  para  o  anúncio  da  2a  Fase  do  Processo  de  Escrita  e  Edição  e  a  sondagem  para

candidatura  de  pareceristas.   Os  comentários  são publicados  de  16 de setembro a  21  de

https://www.facebook.com/groups/1561570187455850/permalink/1664482993831235/
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setembro de 2015. São contabilizadas 156 visualizações; 18 curtidas; 58 comentários.

Esse exemplo de interação gira em torno do interesse em ser parecerista dos trabalhos.

Os primeiros comentários no post são feitos com o intuito de chamar, escrevendo os nomes

dos atores, algumas pessoas que pudessem se interessar em fazer o trabalho. Muitos deles

respondem aos comentários e a interação gira em torno do que é ser parecerista.

Exemplo: 

@ator 22: Oi pessoal. Oi @ator19, @ator5 e todos os demais. Nunca fui
parecerista  e  esta  pode  ser  uma  boa  oportunidade.  @ator5,  recebi  seu
chamadinho. O que preciso fazer?

Responde -  @ator  5:  Aceitar  já  está  valendo!  rs  Amanhã  daremos
instruções.

Responde - @ator 22: :)

Responde -  @ator  4:#tamojuntas  @ator  22,  @ator5  vai  compartilhar
saberes sobre.

Responde - @ator16: Também nunca fui parecerista, preciso de orientações
de todos.  Quanto a boa vontade para trabalhar,  esta não falta,  só tempo,
muitas vezes...

Naquele  determinado  momento,  puxado  pela  nova  ação  proposta  ao  grupo,  as

interações mostram ora intimidade, amizade ou interesse no assunto. Sentimos que os atores

se  identificaram com o assunto  e  estavam prontos  a  iniciar  uma nova fase,  mesmo não

sabendo exatamente como responder à nova situação, isto é, ser parecerista.

Para a visualização completa destas interações acesse:  Exemplo Interação Grupo do

Facebook_15 de setembro 2015  22.

Grupo no Google Docs

As interações  entre  autores  e  pareceristas  durante  todas  as  Fases  do  processo  de

escrita  e  edição colaborativa foi  muito  rica e  trouxe novos elementos  que  se juntaram à

reflexão sobre o processo de construção colaborativa de conhecimento.

Todos levaram o papel de avaliador à sério sugerindo  desde correções gramaticais, de

padronização de fontes, citações, referências, a sugestões de esclarecimento de conceitos e

um  maior  desenvolvimento  de  ideias.  Muitos  pareceristas  fizeram  boas  reflexões  sobre

trechos selecionados do artigo que permitiriam ao autor deixar o texto mais rico. E os autores,

de modo geral, responderam bem aos comentários, justificando aos pareceristas quando não

22 Disponível no link: https://docs.google.com/document/d/1hify7odxXaMYFuJlLk-
tjP1fLWu1s7O6W1PLx6eqiKg/edit

https://docs.google.com/document/d/1hify7odxXaMYFuJlLk-tjP1fLWu1s7O6W1PLx6eqiKg/edit
https://docs.google.com/document/d/1hify7odxXaMYFuJlLk-tjP1fLWu1s7O6W1PLx6eqiKg/edit
https://docs.google.com/document/d/1hify7odxXaMYFuJlLk-tjP1fLWu1s7O6W1PLx6eqiKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hify7odxXaMYFuJlLk-tjP1fLWu1s7O6W1PLx6eqiKg/edit?usp=sharing
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concordavam com suas observações ou melhorando o texto depois das sugestões feitas pelos

mesmos23. Abaixo seguem dois exemplos de interação entre autor e parecerista:

No texto  Construção coletiva  do Conhecimento no Facebook:  Juntos  aprendendo

sobre HIV e Aids, escrito por três autoras, mostramos a interação entre uma delas e uma

parecerista.  A  discussão  é  sobre  desenvolver  melhor  o  conceito  de  Informação  e

Conhecimento  que as  autoras  utilizaram no texto  e  que evidenciaram nas  palavras-chave

escolhidas. 

Parecerista: Necessário conceituar informação e conhecimento

Autora: Olá. Acho que podemos incluir um parágrafo no máximo para não
aumentar o número de páginas.

Parecerista: Ok, concordo, mas é importante situar o leitor em que tipo de
construção de conhecimento estás falando, o que é conhecimento para vocês
nesse artigo e o que é informação.

Autora: Inseri um parágrafo sobre informação e conhecimento.

No  Texto  abaixo,  Educação  em saúde  pelo  uso  da  internet  e  mídias  digitais  no

cenário oncológico, a parecerista faz um longo comentário sobre a necessidade de apresentar

um detalhamento maior sobre o método utilizado para apresentar as análises feitas no artigo.

Parecerista: Captei que este é um artigo geral, mas acho que é preciso em
algum momento apresentar o seu objetivo e metodologia. Acho que pode-se
dizer  que  é  uma  revisão  de  literatura  sobre  a  utilização  da  internet  na
construção de saber sobre o câncer. Então para tal você precisa: fazer uma
busca de textos sobre o tema (vi que vcs fizeram, mas isso precisa ficar
claro no artigo) quem for ler, quer saber como vocês buscaram textos sobre
este tema. Vou deixar aqui um link como exemplo.

http://pensareducacaoonline.blogspot.com.br/2013/06/revisao-de-literatura-
sobre-o-tema.html

Claro que o texto de vocês não precisa de tal detalhamento metodológico,
mas  apenas  vocês  apresentarem  os  critérios  de  investigação  dos  textos
usados como referência.

Outras  interações  podem ser  vistas  no  documento  Exemplos  de  Interação  entre  Autor  e

Parecerista no processo de avaliação, revisão e melhoria dos textos. 

Grupo no Email

23 Devemos dizer que a necessidade de justificar se o autor concordava ou não com o comentário do 
parecerista, apontada depois nos critérios para o parecerista, surgiu de um comentário de uma autora que não 
concordava com a avaliação feita em seu trabalho. 

https://docs.google.com/document/d/1q8Ouzc79vychXaOQc5hUTyVhRPiQ91OmDVnRCIv7mXk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1q8Ouzc79vychXaOQc5hUTyVhRPiQ91OmDVnRCIv7mXk/edit?usp=sharing
http://pensareducacaoonline.blogspot.com.br/2013/06/revisao-de-literatura-sobre-o-tema.html
http://pensareducacaoonline.blogspot.com.br/2013/06/revisao-de-literatura-sobre-o-tema.html
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Embora não tivéssemos criado um grupo de contatos, agrupando todos os endereços

de email em uma única lista24, visto que seu uso foi muito pontual. Tal medida foi usada

principalmente para alcançar com certa urgência os indivíduos que não podiam acessar o

Facebook durante o expediente e estava relacionada a cobranças de prazos de finalização dos

trabalhos. Isso também nos permitiu ser mais pessoais e diretos com ora todos os autores, ora

um autor em especial.  Era um meio através do qual dávamos orientações mais específicas,

como por exemplo, sobre como se comportar frente a um comentário de um parecerista: 

“quando  o  parecerista  fizer  uma  sugestão  que  implique  em um esforço
maior dos autores ou em um maior desenvolvimento e dispêndio de tempo
que acabe prejudicando o cumprimento das exigências no prazo indicado,
sugerimos que esta não seja feita e sim incluída como observação em nota
no artigo. Sabendo também que cada caso é um caso e se quiserem podemos
discutir isso por aqui.”(email de 20 de outubro de 2015 enviado aos autores)

Ou ainda:

“Sobre a normatização do texto: desde o início da chamada para fazer o
ebook elas não eram uma exigência.  Exigíamos sim, saber a origem das
referências,  que  os  autores  dissessem  de  onde  vieram,  mas  não  era
obrigatório  obedecer  a  uma  norma  acadêmica.  Se  o  autor  fizer  a
normatização,  muito bem, mas também se não der para fazer,  tudo bem
também. Da mesma forma o resumo, se o autor puder fazê-lo, melhor, mas
se inviabilizar pela falta de tempo não há necessidade”

(email de 20 de outubro de 2015 enviado aos autores)

Conclusão

Através  dessa  experiência  conseguimos  experimentar  algumas  fases  importantes

dentro do ciclo da produção do conhecimento científico, entendendo isso como o momento

onde são iniciadas as reflexões para a escrita de um trabalho, o estudo do material, a escrita

colaborativa  e  a  avaliação  aberta.  Um outro  momento  foi  a  escolha  do  ambiente  onde

hospedar  os  textos.  Após  várias  buscas  frustradas  de  um dispositivo  que  fosse  aberto  e

interativo  o  suficiente,  acabamos  por  utilizar  o  Wordpress  que  utiliza  uma  tecnologia

facilmente administrável.

A comunicação foi feita desde os primeiros ciclos da experiência e durante todo o

tempo  que  ela  durou  -  até  considerarmos  o  processo  de  avaliação  terminados,  todo  o

24 Tal método permite que agrupar todos os nomes em um só endereço e não deixa ninguém de fora de um 
grupo, de modo que se alguém responde essa resposta vai imediatamente para todos, sem precisar copiar o nome
de cada um para o endereçamento da mensagem.
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conteúdo  foi  compartilhado  publicamente  no  grupo  do  Facebook,  tanto  com  os  que

participaram diretamente da experiência quanto os que não.

A colaboração nas diversas fases foi muito importante e mesmo não tendo elaborado

um questionário específico para quantificar e qualificar e até mesmo medir os resultados da

experiência, e saber o que significou para cada um dos participantes, vimos que, na medida

em que os textos foram sendo escritos, a participação no grupo do Facebook não diminuiu.

Não foi nosso objetivo medir o quanto cada autor participou dentro de um artigo, deixemos

que  os  participantes  ficassem  à  vontade  e,  salvo  um  e  outro  comentário  de  autores

reclamando da não participação do coautor, ou de autor dizendo não ter contribuído muito e

querendo sua exclusão do artigo, não vimos nenhum problema sério surgir entre eles.

Acreditamos que ao tornar transparente o trabalho do parecerista, disponibilizando o

link  do  parecer  no  próprio  artigo,  deixamos  explícito  seu  importante  papel  no  ciclo  de

produção do conhecimento que é o de favorecer o aprimoramento dos artigos.  Por isso,

julgamos que o papel do parecerista é tão importante quanto o do autor e nessa experiência

nós o consideramos como um co-autor. Sarita Albagli chega a sugerir que a figura do peer

review, “pode vir  a ceder terreno para a figura da curadoria,  que remete a estar junto,  à

atenção e ao cuidado, à co-produção” (2015, p.16).

Quando falamos de produção colaborativa, podemos perceber que nem sempre é fácil

iniciar uma produção nesses termos usando dispositivos da web 2.0 entre pessoas que nunca,

ou muito  raramente usam tais  recursos.   O pré-requisito  para que  os  links  dos  trabalhos

fossem compartilhados desde o início para que todos pudessem ver,  não foi  de imediato

acatado por todos. Alguns preferiram escrever o texto no Word, da forma tradicional, e só no

fim disponibilizar  o  texto  completo.  o  que  causa  inevitavelmente  uma multiplicidade  de

cópias e dificulta a colaboração. Em nosso caso esta dificuldade foi reduzida devido ao fato

de  o  curso  ter  tido  como um dos  temas  a  reflexão  sobre  novas  formas  de  produção de

conhecimento.

O incentivo para a participação e início da escrita pelos autores foi feito desde o início

da  fase  de  escrita  através  de  comentários  que  deixávamos  nos  textos  ou  no  grupo  do

Facebook. E sempre perguntávamos se necessitavam de alguma ajuda durante o processo.

Esse método fez com que eles continuassem interessados na experiência, sendo encarado até

mesmo como jogo, uma brincadeira.

Uma outra estratégia metodológica foi o envolvimento das pessoas. Sabemos que esse

envolvimento se dá por interesse emocional e não racional. Por isso foram criadas várias

ações o que criava identificações. Criamos um ambiente onde foi possível criar um caldinho,
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ou um locus onde os interagentes se prontificavam para a ação, criando portanto um espaço

de ação em potência; Um espaço onde a comunicação não era feita exclusivamente através de

fluxos  de  mensagem,  mas  através  de  processos  chamados  de  sincronização  onde  cada

indivíduo age de  acordo como seu próprio interesse  e  acaba  gerando benefício  a  todo o

grupo25.  Seja sugerindo um modo de operar diferente, fazendo ou propondo correções em

documentos compartilhados, postando imagens, textos e vídeos no grupo do Facebook, todos

acabavam agindo por conta própria (em processo de bottom-up) e como uma unidade, sem

que houvesse nenhuma ordem vindo de cima (no caso, do professor) direcionando as ações. 

Por fim, podemos dizer que foi tal processo, de sincronização e emergência, partes

fundamentais desse trabalho de doutorado que guiou o fluxo da produção da revista e todas as

ações, interações, colaborações que daí surgiram. Percebemos que os conceitos tradicionais

de comunicação e informação que hoje utilizamos não permitem entender em toda a sua

complexidade essas práticas e  esses novos processos de construção de conhecimento que

vivenciamos na atualidade. Mais do que substituir um conceito por outro, o que necessitamos

é entender em mais os novos processos de comunicação hoje existentes  com e  na internet.

Precisamentos  enxergar  esse  campo  de  estudos  através  de  um  outro  olhar,  um  outro

paradigma com o apoio de teorias da complexidade, passando pela física quântica, teoria das

redes e dos sistemas Complexos. 

Referencial Teórico
Este trabalho se situa na interdependência entre os campos (BOURDIEU, 2004) da

comunicação e da informação, mas pode ser considerado também como transdisciplinar pois

independe de fronteiras acadêmicas.  A comunicação e a informação interferem diretamente

no modo de entender, registrar e intervir no mundo (STUMPF e WEBER, 2003) e estão em

relação intrínseca com outros campos de conhecimento, como a biologia, a cibernética e a

inteligência artificial, ampliando os poderes das redes de comunicação e sistemas midiáticos

associados à “revolução da tecnologia da informação” como denomina Castells (2000). Nesse

sentido,  através  desses  campos  vão sendo modificados  e  criados  novos  comportamentos,

25 A ideia de sincronização é visual e imageticamente bem representada ao olharmos como grupos de animais 
(pássaros, vagalumes e peixes) conseguem se sincronizar e agir como uma unidade - sem que ninguém dê 
ordens. Esta tendência poderosa se estende também ao domínio dos objetos, como os metrômetros, por exemplo.
Para saber mais sobre a sincronização entre animais e objetos, ver o vídeo do matemático Steven 
Strogatz.Disponível no link:  <http://www.ted.com/talks/steven_strogatz_on_sync?language=pt-br>. 

http://www.ted.com/talks/steven_strogatz_on_sync?language=pt-br
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novas referências culturais e novos procedimentos científicos e tecnológicos dirigidos a uma

nova sociabilidade contemporânea (STUMPF e WEBER, 2003).

A defesa do uso da internet e de tecnologias interativas e colaborativas da web 2.0

como novas  possibilidades  para a  comunicação científica no século  XXI,  mais  abertas  e

sociais,   pressupõe  uma  fundamentação  teórica  que  a  sustente  e  dirija  as  ações  para  a

construção de um dispositivo virtual de publicação científica. Para tal,  serão abordados: a

transição de uma organização social estruturada em Sistemas Simples, para outra estruturada

por  Sistemas  Complexos  de  Comunicação;  uma  análise  das  tecnologias  interativas  e

colaborativas, e uma reflexão sobre a crise porque passa os periódicos científicos em meio a

novos espaços tempos de criação, divulgação e produção do conhecimento que transformam

nossas formas de pensar, agir e de estar no mundo. 

Pano de Fundo

O Conhecimento científico
Nesse meu caminhar de construção experimental-teórico-metodológico uma questão

de base veio se juntar às minhas primeiras investigações para esta tese de doutorado. Ela diz

respeito ao conhecimento científico, ou mais exatamente,  ao conhecimento  tout court.   A

questão do conhecimento remonta às origens das reflexões filosóficas, no contexto cultural

grego, onde através de teorias as mais diversas o homem buscava compreender a realidade

natural, social em que se encontrava e também buscava compreender a si mesmo. A busca

institucionalizada por uma racionalidade que explicasse o mundo com mais acurácia e certeza

fez  com que a  partir  do século  XVI,  com o pensamento  copernicano,  cada  vez  mais  se

descartasse o senso comum em prol da certeza de um conhecimento seguro. Das certezas

construídas  através  de  bases  epistemológicas  fundamentadas  por  teorias  e  metodologias

precisas surgiria então o conhecimento científico.  Conhecimento este validado por outros

cientistas e que se contrapõe ao conhecimento do senso comum.

A questão da existência de uma verdade única, quanto a do senso comum são questões

discutidas por Edgar Morin,  um dos pais do pensamento complexo, e por Boaventura de

Souza Santos, defensor de um pensamento epistemológico antipositivista. Morin defende que

“o conhecimento nunca é um reflexo ou espelho da realidade. O conhecimento é sempre uma

tradução, seguida de uma reconstrução”26. Para ele, o fenômeno do conhecimento tem um

caráter  multidimensional  e  por  isso  não  pode  ser  compartimentado  ou  dividido  em

26 Os  sete  saberes  necessários  à  educação  do  futuro.  Disponível  em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EdgarMorin.pdf

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EdgarMorin.pdf
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disciplinas. Ele deve ser contextualizado histórico sócial e culturalmente porque segundo ele

“é preciso ligar as partes ao todo e o todo às partes”. Tudo está interligado e nada está ou

pode  ser  separado.  Dito  isto,  podemos  dizer  que  a  verdade  é  sempre  parcial  e  possui

diferentes perspectivas. Já Boaventura de Souza Santos, em seu livro Um Discurso Sobre as

Ciências  (2010),  põe  em  causa  a  teoria  representacional  da  verdade  e  a  primazia  das

explicações causais, defendendo que todo conhecimento científico é socialmente construído.

Enquanto o conhecimento vulgar, ou do senso comum, aquele conhecimento que todos nós

partilhamos com os homens e as mulheres de nossa sociedade, é normalmente interpretado

como conhecimento falso, uma opinião, o conhecimento científico, produzido por poucos e

inacessível à maioria, seria o único considerado racional e válido. 

Aquele era um momento preciso da História, inserido dentro de um contexto onde as

condições e forças históricas, políticas e culturais guiavam a observação, a visão do mundo e

o modo de estar nele. Sousa Santos (Ibdem), há mais de 30 anos atrás, já dizia que “estamos

no fim de um ciclo de hegemonia de uma certa ordem científica” (p.19), em meio a uma

crise,  e  por  isso  vivendo  uma  nova  ordem  das  coisas,  um  novo  paradigma,  uma  nova

mudança de pensamento e de construção de conhecimento. Essa crise surgiria a partir de um

momento em que se começou a se refutar um modelo global, totalitário, de racionalidade

científica  que  desconsiderava  formas  de  conhecimento  não  científico.  Ela  teria  sido

influenciada  também pela  mecânica  quântica  que  abalou  a  ideia  de  que  o  conhecimento

científico era cheio de certezas, regularidades, ordem e estabilidade, já que demonstrava que

não era possível alterar ou medir um objeto sem nele interferir. Assim, a medição e o rigor

científico entravam em crise, visto que desqualificavam as qualidades intrínsecas do objeto

em favor de sua quantificação e reduziam a complexidade do mundo, dividindo, classificando

e excluindo todo ruído. 

Apesar  da  crise  apontada,  ainda  vivemos  em um tempo  em que  o  conhecimento

científico produzido em laboratórios, institutos de pesquisa, universidades, é constantemente

avaliado e validado para ser aceito pelos pares bem como por toda a comunidade científica. É

isso que lhe confere o status de verdade e o reconhecimento da sociedade como um todo.

Vemos  que  essa  crença  persistente  na  existência  de  um  conhecimento  certo  e  seguro,

alcançado através da adoção de um método e da racionalidade empírica nos acompanha desde

a modernidade e constitui até hoje a base na qual a ciência é construída. Como diz Latour

(2009), nunca fomos modernos, no sentido de que, apesar de nossos avanços na ciência e na

tecnologia, nós nunca de fato abandonamos nossos pressupostos racionais de entendimento,

divisão e representação do mundo. O conhecimento que não segue determinados métodos e
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critérios  e  que  não  pode ser  repetido  e  validado  por  outros  pesquisadores  não pode  ser

considerado científico e assim é descartado como fazendo parte do senso comum ou de mitos

e crenças.

Mas não podemos nos esquecer que estamos imersos em um mundo complexo, que

provoca constantes mudanças e transformações em nossas sociedades e também nos modos

como enxergamos e interpretamos o mundo, e por conseguinte em nossos modos de ser e de

estar no mundo. Somado a isso tudo temos em nossas mãos instrumentos tecnológicos que

nos  fazem  alcançar  limites  nunca  antes  sonhados.  As  tecnologias  da  informação  e  da

comunicação, em especial as tecnologias interativas que surgiram com a internet, nos fizeram

dar novas dimensões ao conhecimento, expandindo e alcançando espaço-tempos em questão

de segundos ao mesmo tempo em que “(...) as redes de comunicação colocaram em contato

atores sociais que de outra forma permaneceriam isolados” (MARTINS, 2014, p. 86).

A Comunicação, a Informação e o Sistema Distribuído 

Vivemos hoje na chamada sociedade em rede ou informacional (CASTELLS, 1999)

baseada em um novo paradigma tecnológico, onde as mudanças nas condições de produção e

circulação de informação, da comunicação e do conhecimento e, consequentemente, em sua

socialização, levantam questionamentos e requerem um entendimento do contexto social e

histórico em que esses problemas são levantados. 

Para  entender  de  que  modelo  estamos  falando  é  preciso  primeiro  conhecer  dois

modelos  de  comunicação27 que,  embora  contraditórios  com a  visão  de  comunicação  que

iremos abordar nesta tese, ainda são adotados até hoje. São eles:

(1) O Modelo informacional - que parte da teoria matemática de Shannon e Weaver.

Tal teoria surgiu a  partir  de 1948 e se tornou um modelo no pós-guerra e ainda hoje se

mantém e influencia as estratégias comunicativas. É o modelo segundo o qual um emissor

deve enviar uma mensagem para um receptor, através de um canal, evitando ao máximo os

ruídos. Tal modelo foi usado para otimizar as transferências de informações de um ponto para

outro. Ele se desdobra em um outro que é o:

(2) O Modelo de Comunicação em Dois fluxos - elaborado entre os anos de 1940 e

50, pelos cientistas políticos Lazarsfeld, Berelson e Gaudet que traz a figura do mediador

para a  cena da comunicação.  Neste  modelo,  o  mediador  seria  um tradutor  autorizado do

conhecimento científico para códigos mais facilmente reconhecíveis. As características deste

modelo, como a linearidade, a unidirecionalidade, a bipolaridade e a supressão de ruídos,

27 Usamos para tal reflexão inicial as referências de Araújo e Cardoso (2007). 
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fazem com que a prática comunicativa se limite à transferência de informações a receptores

que nada sabem de relevante sobre os assuntos que lhes são “transmitidos”. A supressão de

ruídos  acaba  descartando  a  diversidade  e  as  diferenças  e  seu  modelo  linear  “dificulta  a

compreensão da natureza em rede dos processos comunicacionais” (ARAÚJO e CARDOSO,

2007, p. 45). Atualmente, e particularmente, com a complexidade de elementos e interações

distribuídas que traz a internet,  a figura do mediador está se transformando. Iremos falar

sobre isso mais adiante.

No contraponto dos dois modelos apresentados acima está a comunicação em rede

proposto por Araújo e Cardoso (ibdem). As autoras embasam suas reflexões na teoria do

discurso entendendo que a comunicação não se dá na forma de transferência de informação e

conteúdos  prontos  e  sim  na  forma  de  diálogos.   Para  elas,  a  comunicação  em  rede  é

multidirecional, multipolar e descentrada. Ela pode ser aproximada a um tecido formado por

fios ou nós e podem ser interpretadas como “vozes sociais que circulam em várias direções,

conduzindo múltiplos discursos, ideias, propostas, opiniões, saberes” (ibdem, p.63). 

No estudo que pretendemos fazer, não é de nosso interesse estudar a comunicação em

rede através da teoria do discurso. Nosso objetivo é estudar as redes em um âmbito maior e

no próprio ambiente da internet. Com tal intuito, voltamos nossa atenção e observação ao

estudo de tipologia de rede ligada às tecnologias da comunicação e da informação, criada

ainda nos anos 60 pelo engenheiro polonês, radicado nos EUA, Paul Baran, quando discutia o

tipo de rede que poderia ser usado na construção da Internet. A ideia de Baran na época era a

de construir uma rede de comunicações distribuída, menos vulnerável a ataques ou a quedas

do  que  redes  convencionais.  Procurava  responder  a  uma  situação  de  guerra  fria  onde  a

preocupação  era  garantir  que  as  informações  continuassem trafegando  normalmente,  em

fluxo, no caso de um ataque nuclear.

Baran  analisa  na  Figura  1  três  modelos  de  rede:  Centralizado,  Descentralizado  e

Distribuído. No sistema centralizado existiria apenas um nó central para onde convergiria

toda a informação. Somente a partir desse nó central, de um emissor, seriam transmitidos

dados e informações para todos os outros nós da rede. Uma vez que esse nó central tivesse

problemas ou parasse de existir,  o fluxo de informação se interromperia, anulando toda a

possibilidade de comunicação com o sistema e os receptores. Já na rede descentralizada o

problema da existência de apenas um nó se resolveria pois existiriam outros nós centrais que

transmitiriam a informação para outros nós, em outros centros. No entanto, nesse sistema não

se garantiria o fluxo da comunicação por causa dos seus vários centros e  intermediários,

atrasando e até mesmo dificultando a articulação da mensagem entre os “receptores”. Já na
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rede distribuída, a comunicação ocorreria em fluxo, permitindo que cada nó se comunique

com o outro, diretamente, sem passar por intermediários.

Figura 1 -  Reprodução da imagem com as diferenças entre redes Centralizada (A),
Descentralizada (B) e Distribuída (C) de Paul Baran (1964)

Vivemos que no sistema distribuído desenvolvido por Baran, todo elemento (pessoa,

informação) pode ter acesso a qualquer outro diretamente, sem intermediação. Existiria assim

um sistema onde tudo pode se comunicar com tudo. Um sistema onde há a possibilidade de

comunicação generalizada, e onde os centros e subcentros perdem o papel de intermediação e

em um dado momento deixam de existir. O sistema distribuído é completamente dinâmico e

muda todo o tempo (Santos et al, 2013, p.8).

Pensar a comunicação como em um sistema distribuído, em rede, implica não só dizer

que  não há  transferência  de  informação entre  “receptores”  mas  também que a  figura  do

mediador, de um centro ou um sujeito que coordena e gerencia uma ação, é relativizada,

perdendo até mesmo a importância. 

Dissemos antes que os campos da comunicação e a informação estão intrinsecamente

ligados e, neste trabalho, a reflexão sobre o campo da informação está ligada aos problemas

relacionados à “gestão” e ao acesso ao conhecimento, isto é, como lidar com seu volume, e

organizar  sua  divulgação e  popularização.  A origem desses  problemas está  no  campo da

ciência da Informação e segundo Barreto (2002),  as questões dessa ciência são processos que

ainda não estão terminados. Reproduzimos abaixo os 3 momentos do tempo por que passa a
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ciência da informação:

(1) Gerência  da  informação:  ordenar,  organizar  e  controlar  uma  explosão  de

informação. A era da gestão, que vai de 1945 a 1980, mas não se restringe a esse

tempo, sendo constante até os dias atuais, é o tempo das classificações, indexações,

tesauros e medidas de eficiência na recuperação do documento. Ainda hoje referem-se

a conceitos como relevância (conotação matemática) e precisão “sem lembrar que os

pressupostos, a metodologia e a tecnologia mudaram”(ibdem, p. 72).
(2) Relação  entre  informação  e  conhecimento no  período  de  1980  a  1995:  sob  a

influência do cognitivismo ou da ciência da cognição, o conhecimento, destino da

informação,  é  organizado  em  estruturas  mentais  por  meio  das  quais  um  sujeito

assimila a “coisa” informação. Conhecer é um ato de interpretação individual, uma

apropriação do objeto  informação  pelas  estruturas  mentais  de  cada  sujeito.  Dessa

forma, a preocupação é  com a melhor  forma de passagem da informação para os

receptores. 
(3) Conhecimento interativo de 1995 até os dias atuais: onde as novas tecnologias de

informação  e  comunicação  (TICs)  modificaram  radicalmente  a  “qualificação  de

tempo  e  espaço  entre  as  relações  do  emissor,  os  estoques  e  os  receptores  da

informação”  (ibdem,  p.  73).  Essas  tecnologias  trouxeram  ao  ambiente  um  novo

elaborar do conhecimento - relacionadas ao tempo e ao espaço: o tempo real é o aqui

e o agora.

Percebemos com Barreto que antes do surgimento da world wild web a organização da

informação (de livros, bibliotecas, bancos de dados, repositório de arquivos), era feita a partir

de linguagens controladas e por sistemas fixos de classificação e indexação. No entanto, no

século  XX  com  o  surgimento  da  internet  e  das  tecnologias  interativas  surgiram  novas

possibilidades de integração de elementos diversos que se relacionam de forma dinâmica e

mutante  ao  objeto  a  ser  organizado:  referências  a  hiperlinks, incorporação  de  vídeos,

taxonomias e folksonomias diversas são alguns desses exemplos. Acreditamos que a internet,

possui  características  ligadas  ao  sistema  distribuído  e  com  Santos  (2006)28 partimos  do

pressuposto de que existem diferentes sistemas de informação e estruturas: sistemas simples e

complexos29.

28 Da ordem do Livro à Ordem da Internet. VII ENANCIB - 19 a 22 de novembro de 2006. Disponível em:
http://www.next.wiki.br/repositorio/sites/arquivos.next.icict.fiocruz.br/files/105842377-SANTOS-Nilton-
Bahlis-dos-Da-ordem-do-livro-a-ordem-da-internet.pdf
29 Definições tiradas do texto "Ambientes de Nuvem para Pesquisa e Educação: O caso do Next. Enconbro
Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Ciência da Informação (ENANCIB).

http://www.next.wiki.br/repositorio/sites/arquivos.next.icict.fiocruz.br/files/105842377-SANTOS-Nilton-Bahlis-dos-Da-ordem-do-livro-a-ordem-da-internet.pdf
http://www.next.wiki.br/repositorio/sites/arquivos.next.icict.fiocruz.br/files/105842377-SANTOS-Nilton-Bahlis-dos-Da-ordem-do-livro-a-ordem-da-internet.pdf
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Sistemas Simples e Complexos

Para falarmos de sistemas simples e complexos é preciso voltar à teoria dos sistemas.

Para  isso,  recorreremos  ao  pensamento  de  Santos  (2006),  que  nos  mostra  que  com  o

surgimento  da  internet  surge  um  sistema  de  infinitas  pontas  onde  a  informação  e  o

conhecimento circulam independentemente do tempo e do espaço. Nesse sistema é possível

viabilizar  processos  comunicativos  não  apenas  inter-subjetivos,  entre  indivíduos,  mas

também entre homens, coisas e máquinas. Tais processos não se processariam exclusivamente

(e nem principalmente) através de fluxos de mensagens, mas também através de processos

que são caracterizados como de Sincronização e de Emergência, ou seja, processos presentes

na internet possíveis através de tecnologias interativas conhecidas também com o nome de

Web 2.030. A comunicação nas redes distribuídas da internet seria entendida dentro de um

processo  mais  amplo  e  complexo;  ela  não  teria  uma “verdade”  única  e  não  poderia  ser

transmitida através de um discurso totalizante. Ela se dá através de um ambiente, como as

redes sociais, e permite uma comunicação, construída pela sincronização da ação, feita de

baixo para cima, pelos diferentes agentes envolvidos.

Na  tabela  abaixo  podemos  ver  algumas  diferenciações  entre  sistemas  simples  e

sistemas complexos.

Sistemas Simples Sistemas Complexos

Fechado Aberto

Controle Descontrole

Centralização Distribuição

Lógicas  de  permissão  e  interdição
compartimentadas

Exploração  de  possibilidades  emergentes
viabilizadas  pelas  tecnologias  interativas:
colaboração, interação e participação

Intermediação Inclui novas formas de mediação, como os
algoritmos

Hierarquia Emergência (de baixo para cima)

Divisão de papéis (emissor e receptor) Sem divisão de papéis (sem líderes)

Práticas disciplinares Práticas multi-disciplinares

Ações limitadas Ações ampliadas

Competição, Individualismo Solidariedade, Esforços coletivos

30 As tecnologias de tipo web 2.0 serão discutidas amplamente em nosso referencial teórico.
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Tabela 1 - Sistemas Simples e Complexos

Tecnologias  interativas  emergentes  e  novas  formas  de  produtividade  e  trabalho
colaborativo

O termo  Web 2.0  foi cunhado em 2004 pela empresa de mídia americana O'Reilly

Media  (2005) e faz referência à uma mudança na forma como é percebida, por usuários e

desenvolvedores,  os  serviços  baseados  em redes  sociais  e  tecnologia  da informação hoje

imersos em um ambiente de interação e participação online. Se antes, a web 1.0 era vista

como rígida  e  estática,  a  partir  dos  anos  2000  o  ambiente  da  internet  é  mais  dinâmico

permitindo que os usuários colaborem para a organização de conteúdo. Um dos melhores

exemplos de recurso da web 2.0 é a Wikipédia onde várias pessoas, especialistas ou não,

podem contribuir para a construção de conhecimento. Redes sociais digitais e outros serviços,

também possibilitam a interação e práticas colaborativas por parte dos usuários, pois geram

conhecimento dinâmico e aberto à participação de todos.

A web 2.0, além de descentralizar a produção de informação, criou formas diferentes

de validar, organizar e sincronizar o que é publicado. Elas colocaram a internet em uma nova

fase  criando  novas  possibilidades  de  participação,  viabilizando  e  colocando  a  produção

coletiva de conhecimento em novos patamares.  Pode-se dizer que neste  contexto da web

social,  o  processo  do  conhecimento  é  impulsionado  pela  colaboração,  compartilhamento,

interação e sincronização de diferentes agentes que constroem realidades situadas em tempos

e espaços diversos e infinitos, que se manifestam como uma emergência (SANTOS, 2009).

“O conceito de emergência tem sido levantado por cientistas que buscam entender sistemas

como a internet, que usam componentes relativamente simples para construir inteligência de

nível mais alto, onde agentes locais desenvolvem ações seguindo regras simples capazes de

gerar estruturas surpreendentemente complexas” (JOHNSON, 2003).

Embora  o tema relativo  à  web 2.0 date  de  2004,  ele  até  recentemente  era  pouco

discutido  no  ambiente  acadêmico.  Possivelmente  devido  à  natureza  conservadora  da

comunicação científica (SOARES, 2009) por exemplo, que ainda resiste à adoção tanto das

ferramentas 2.0 quanto do uso do adjetivo 2.0 no contexto das publicações acadêmicas. O ato

da leitura e da escrita são exemplos claros. Escrever com o objetivo voltado para a publicação

impresso é diferente daquele para a  publicação online.  Neste,  por exemplo,  não há mais

número de “páginas”. Podemos também voltar a atenção à mudança no modo da leitura, antes

linear, de cima para baixo e da esquerda para a direita. E hoje, não linear, agregada por outros
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tipos  de informações  na  forma de  hipertextos31 e  links,  vídeos,  áudios  e  imagens que  se

misturam e se superpõem.

No  entanto,  discussões  recentes  sobre  o  tema  são  encontradas  em  publicações

nacionais e internacionais que falam sobre as tecnologias interativas, mais precisamente as

redes  sociais32,  seu  uso  e  suas  potencialidades  para  as  práticas  de  ensino-aprendizagem.

Alguns autores (PESSONI e AKERMAN, 2015) fazem referência ao uso dessas redes tanto

por  professores  e  alunos,  por  serem  um  lugar  onde  podem  ser  encontradas  opções  de

compartilhamento e produção de conhecimento coletivo.  Já Laborda Barrios (2015), debate o

uso  do  blog  como  ferramenta  de  comunicação  com o  usuário  de  bibliotecas,  sugerindo

mudanças  na  forma  de  gestão,  comunicação  e  acesso  à  informação.  Outro  estudo

(NICOLACI-DA-COSTA, 2014) fala da necessidade de adaptação por parte  dos usuários

para "uma nova realidade do mercado", impulsionando o que hoje é conhecido com o nome

de  “economia  criativa”  onde  através  da  contagiante  circulação  de  ideias  e  do  ambiente

inovador da internet as pessoas expõem seus talentos e seus projetos de profissionalização.

Um estudo de 2010 relata a experiência de utilização do ambiente wiki para a escrita de um

texto coletivo entre alunos e  professores.  Tal experiência,  elaborada na forma de oficina,

permitiu que vários usuários, em tempos e lugares diferentes, trabalhassem em uma mesma

produção  colaborativa.  Para  tal  experimento  foram  oferecidas  anteriormente  aulas  de

capacitação  em  tecnologias  de  informação  e  comunicação  para  professores.  Além  da

participação do usuário na construção do conteúdo, levando a novas formas de colaboração

na  internet,  há  a  perspectiva  de  transformar  essas  possibilidades  em práticas  educativas.

(BADILLO ABRIL, 2011).

As ferramentas da web 2.0 nada mais são do que o desenvolvimento tecnologias da

comunicação e da informação interativas e colaborativas frutos da popularização da banda

larga, da conectividade que, como explica Santaella (2013):  a) permitiu o armazenamento de

informações em nuvem (isto é, nas próprias redes); b) fez decolar o comércio eletrônico; c)

difundiu os espaços virtuais de sociabilidade. Todo esse aparato permitiu que fosse possível

31 Deve-se notar que a ideia de hipertextos  não surgiu com a internet, sendo apontada já nos séculos XVI e
XVII. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto. (Acessado em 19/04/2016)
32 Em nossa  busca  de  entendimento  do que  seriam as  tecnologias  interativas  da  web encontramos  muita
semelhança na utilização de termos como“redes sociais”, “mídias sociais”. Para fins deste trabalho devemos
fazer a diferenciação entre os dois termos. O primeiro, “redes sociais” faz referência a redes, contatos, relações
que  são  estabelecidas  entre  um  grupo  de  pessoas  que  possuem  interesse  mútuo  e  com  quem  é  possível
estabelecer interações. Elas podem se basear tanto no ambiente da internet quanto fora dele.  Já “mídias sociais”
faz referência a ferramentas de comunicação online onde é possível compartilhar conteúdo e a interação pode
até acontecer mais não é o objetivo das ferramentas. Como as diferenciações são tênues decidimos adotar o
termo “redes sociais digitais” para falar de redes que permitem interação e que estão baseadas na internet.
Fonte:  http://www.midiatismo.com.br/qual-a-diferenca-entre-redes-sociais-e-midias-sociais

http://www.midiatismo.com.br/qual-a-diferenca-entre-redes-sociais-e-midias-sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
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que  usuários  de  todo  o  mundo33 compartilhar  informações  e  conhecimentos  entre  si,

democratizando  a  rede  e  fomentando  uma  cultura  participativa  e  colaborativa  e  de

compartilhamento (RECUERO, 2009; SANTAELLA, 2010). 

No  entanto,  ainda  não  existem  estudos  exaustivos  que  avaliem  os  alcances  do

fenômeno da web 2.0 e dê conta das múltiplas áreas de aplicação. Vemos através de práticas e

experimentações que é na educação, primeiramente, que essas tecnologias podem transformar

significativamente as práticas educativas e comunicativas. 

Comunicação Científica Acadêmica

Pensando em entender um pouco mais sobre a comunicação científica, como ela se dá

e para que público é voltada, inicio uma reflexão sobre a diferenciação entre comunicação

científica  e  a  disseminação científica34.  Em seguida,  para  refletirmos e  problematizarmos

alguns  aspectos  da  comunicação  científica,  é  primeiramente  necessário  entender  como

funciona o seu processo clássico, de comunicação formal35 através da revista científica. Logo

depois,  procurarei  descrever  e  entender  como se  dão hoje  em dia  as  fases  ou  ciclos  da

construção do conhecimento científico para a sua efetiva comunicação ou divulgação.

Segundo Bueno (2010)  tanto  a  comunicação quanto  a  disseminação científicas  se

reportam à difusão de informações em ciência, tecnologia e inovação (CT&I), porém, em sua

práxis, possuem aspectos e intenções bastante distintos.

A comunicação científica visa, basicamente,  à disseminação de
informações especializadas entre os pares, com o intuito de tornar
conhecidos,  na  comunidade  científica,  os  avanços  obtidos
(resultados de pesquisas, relatos de experiências, etc.) em áreas
específicas ou a elaboração de novas teorias ou refinamento das
existentes.  A divulgação  científica  cumpre  função  primordial:
democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer
condições  para  a  chamada  alfabetização  científica.  Contribui,
portanto,  para  incluir  os  cidadãos  no  debate  sobre  temas
especializados  e  que  podem impactar  sua  vida  e  seu  trabalho
(BUENO, 2010)

33 Segundo estudo feito pela agência We are Social, e considerando o número total da população mundial hoje
que é de 7,395 bilhões de pessoas, o número de internautas no mundo já é de 3,419 bilhões; 2,307 bilhões são
ativos nas redes sociais; 3, 790 bilhões  usam telefones móveis e 1,968 bilhões de pessoas são ativas nas redes
sociais  via  telefone  móvel.  Fonte:   We  Are  Social.  Disponível  em:  http://wearesocial.com/sg/special-
reports/digital-2016 (acessado em 26/06/2016)
34 O interesse aqui é saber, no caso da criação de um tipo de publicação acadêmica, para que público ela deverá
estar voltada e como ela deve ser pensada. 
35 Fonte para esse trabalho e o uso das imagens foi o trabalho feito com Nunes para aula Adriana Aguiar:
https://docs.google.com/presentation/d/1nfqL3LlUys_wq9_B6AqoBqUnJn8EZrXsM_NlvJUk8hc/edit#slide=id.
gb2f164e2b_0_56

https://docs.google.com/presentation/d/1nfqL3LlUys_wq9_B6AqoBqUnJn8EZrXsM_NlvJUk8hc/edit#slide=id.gb2f164e2b_0_56
https://docs.google.com/presentation/d/1nfqL3LlUys_wq9_B6AqoBqUnJn8EZrXsM_NlvJUk8hc/edit#slide=id.gb2f164e2b_0_56
http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-2016
http://wearesocial.com/sg/special-reports/digital-2016
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Essa  diferenciação  aponta  que  a  divulgação  científica  tem  como  característica  a

comunicação de informações científicas e tecnológicas ao público leigo, e a comunicação

científica tem como característica a comunicação destinada a especialistas de determinadas

áreas do conhecimento.

Sabemos que formas de apropriação e produção privada, em detrimento da produção e

apropriação  social  da  ciência  e  a  valoração  dos  processos  de  produção  individual  em

detrimento dos processos coletivos e colaborativos ainda fazem parte da cultura do mundo

científico.  O  processo  clássico  de  publicação  e  comunicação  da  ciência  ainda  é  lento  e

realizado em um modelo sequencial fechado, centralizado e tradicional, demandando às vezes

muitos  meses  ou  anos,  implicando  uma subsequente  demora  na  oportunidade  de  citação

(WANG et al., 2012). Quando o artigo enfim é publicado a pesquisa muitas vezes já perdeu a

sua relevância ou outras pesquisas surgiram que deslocaram ou diminuíram sua importância.

A valorização de novas formas de registro, documentação e abertura de etapas da pesquisa

realça a importância do processo de produção do conhecimento científico.

Revistas Científicas

Historicamente,  o  meio  mais  tradicional  de  promover  e  divulgar  o  conhecimento

científico é feito através do periódico científico, conhecido também como revista científica.

As revistas científicas são tradicionalmente o lugar onde todo pesquisador deve publicar os

resultados  de  suas  pesquisas  para  serem conhecidos  e  reconhecidos  pelo  maior  número

possível  de  pesquisadores.   Por  ser  um  produto  onde  normalmente  são  encontrados  os

importantes registros das pesquisas e descobertas científicas, elas possuem grande valor para

pesquisadores  e  profissionais  da  informação.  No entanto,  baseados  nas  novas  lógicas  de

comunicação em redes possibilitadas pela internet e os movimentos de ciência aberta e do

acesso livre, acreditamos que esse modelo de produção e comunicação científica não é o

único e por isso precisa ser problematizado. 

O ciclo da comunicação científica se inicia a partir da realização de uma determinada

pesquisa e em seguida, o pesquisador que deseja comunicar suas descobertas para a sociedade

acadêmica  precisa  escrever  um  artigo  e  submetê-lo  a  uma  revista  específica36,  onde  é

analisado por pesquisadores, os pareceristas, supostamente especialistas no assunto.  Esses

pareceristas lêem e analisam o texto submetido quanto ao seu formato, normas da revista e

conteúdo  e  podem  aceitar  ou  não  a  sua  publicação.  Se  for  aceito,  mas  houver  alguma

restrição com pedido para revisões ele é reenviado para o autor para as devidas correções. Ao

36 Normalmente, os resultados da pesquisa científica são divulgados na forma de artigos e, antes disso, passam
por um longo processo editorial, que pode durar 12 meses ou mais.
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voltar para a re-avaliação e o artigo for aprovado, ele é aceito para publicação. Em seguida,

para que o autor e toda a sociedade acadêmica tenha acesso ao artigo é preciso ou assinar a

revista,  ou  ter  acesso  a  um  banco  de  dados  gratuito,  geralmente  proporcionado  pela

Instituição a  qual  o  estudante é  vinculado,  onde ele  pode ter  acesso ao artigo digital  na

internet. 

Devemos dizer, no entanto, que a produção da comunicação científica na acadêmica

se  inicia  antes  mesmo  da  escrita  do  artigo  científico.  O  estudante  que  entra  no  meio

acadêmico normalmente começa fazendo uma pesquisa e na sequência produz todo tipo de

dados de pesquisa que podem ser representados através de fichamentos, resenhas e resumos.

Podemos considerar tais produções como os primeiros trabalhos do estudante em direção a

algo mais elaborado que pode ser um artigo científico, um TCC, uma dissertação ou uma tese

de doutorado.

A escrita científica é rodeada por técnicas, métodos e procedimentos que assustam de

imediato pesquisadores principiantes e alunos de pós-graduação. Ele é geralmente composto

por partes como título, resumo, introdução, resultado e conclusão. Mas não só isso. Outros

elementos precisam se juntar ao corpo do texto como referências e citações, por exemplo.

A escolha para onde enviar o artigo normalmente se pauta na área de conhecimento à

qual a pesquisa está vinculada, mas não apenas isso. O estudante, para contar pontos em seu

Lattes, precisa escolher a revista baseado no indicativo de qualidade da mesma que pode ir do

A1, o mais elevado, ao B1, B2, B3, B4, B5 e C, que possui peso zero. Essa classificação da

produção  científica  referentes  aos  artigos  publicados  em revistas  científicas  é  feito  pelo

sistema Qualis-Periódicos37. Ela é feita anualmente por comitês consultores de cada área de

avaliação  seguindo  critérios  específicos  que  procuram  medir  a  importância  relativa  dos

periódicos em uma determinada área. 

Toda  revista  científica  possui  em  seus  quadros  pesquisadores  voluntários  que  ao

dominarem ou serem especialistas no assunto abordado pela revista, atua como avaliador e

garantidor  da  qualidade  e  veracidade  do  conteúdo  escrito  pelo  autor  do  artigo.  Esse  é

considerado  o  momento  mais  importante  para  o  ciclo  da  comunicação  científica  e  é

conhecido como “avaliação por pares”, ou peer review, em inglês. 

Antes de falarmos mais sobre o processo de avaliação por pares, iremos entender um

pouco a crise pela qual passam atualmente os periódicos científicos, como fazendo parte de

37 Mais  informações  no  link  disponível  em:  http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-
apoio/classificacao-da-producao-intelectual (acessado em 26/06/2016)

http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual
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alguns  sintomas  de  mudança  na  abordagem da  comunicação  científica  que  surgiram nos

últimos 20 anos.

Crise dos periódicos e o Acesso Aberto

A chamada “crise dos periódicos científicos” foi ocasionada em reação aos aumentos

crescentes  no  preço  das  assinaturas  dos  periódicos  científicos  por  editoras  comerciais,

inviabilizando  sua  compra  por  universidades.  Foram  criadas  e  estabelecidas  políticas

mundiais  de  acesso  livre  e  gratuito  em  âmbito  editorial  e  acadêmico  que  ocasionou  o

movimento do acesso livre, no fim das década de 80. Hoje, tais movimentos resultaram na

implementação de Políticas de Acesso Aberto (AA) como alternativas para a publicação de

resultados  de pesquisa  em quase todo o mundo,  mesmo que esta  medida ainda não seja

adotada  por  muitos  publishers e  seja  encarada  com  certa  desconfiança  por  alguns

pesquisadores38.  Tal iniciativa busca melhorar os processos de publicação, comunicação e

aumenta  a  transparência,  acessibilidade  e  disponibilidade  dos  resultados  da  pesquisa

científica para toda a sociedade. Mesmo que os pesquisadores, muitas vezes, ainda precisem

pagar para publicar e ler artigos em revistas científicas e que os repositórios e instituições

públicas enfrentem barreiras e oposição de editoras para publicar e dar amplo acesso a artigos

de seus pesquisadores.  De acordo com o blog do SciELO39, um estudo da Comissão Europeia

de 2013 apontava que “quase 50% dos artigos publicados entre 2004 e 2011 nos países da

Comunidade Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão e Brasil encontram-se disponíveis em

acesso aberto na Internet em abril de 2013”. Ainda segundo o mesmo estudo, o Brasil tem

63% dos artigos em acesso aberto em grande parte devido ao próprio Programa SciELO40.

O processo do acesso aberto garante à comunidade acadêmica e a outros setores da

sociedade o acesso livre  aos  dados de pesquisa  através,  por  exemplo,  de  repositórios  de

artigos de  preprints  e  postprints,  de repositórios institucionais como a  Arca  41,  no caso da

Fiocruz, mantido pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em

Saúde (ICICT), da Fundação Oswaldo Cruz. Tal repositório foi criado para dar visibilidade à

38 Alguns pesquisadores ainda desconfiam sobre o que essa modalidade de publicação poderá fazer por suas
carreiras em termos de citação. In: Como o acesso aberto pode impulsionar a carreira de pesquisadores. Blog do
Scielo.  Julho  de  2016.  Disponível  em:  http://blog.scielo.org/blog/2016/07/20/como-o-acesso-aberto-pode-
impulsionar-a-carreira-de-pesquisadores/#.V5zuKLgrK00
39 Quanto  custa  publicar  em  acesso  aberto, de  18  de  setembro  de  2013.  Link  disponível  em:
http://blog.scielo.org/blog/2013/09/18/quanto-custa-publicar-em-acesso-aberto/ (Acessado  em 31  de  fevereiro
de 2016). 
40 Os artigos em acesso aberto chegaram para ficar:  em menos de 10 anos aproximam de 50% do nível
mundial, de 28 de agosto de 2013. Link disponível em:  http://blog.scielo.org/blog/2013/08/28/os-artigos-em-
acesso-aberto-chegaram-para-ficar-em-menos-de-10-anos-aproximam-de-50-do-nivel-mundial/#.UjhsYD-tyWc
(Acessado em 31 de fevereiro de 2016)
41 Disponível em: http://www.arca.fiocruz.br/

http://www.arca.fiocruz.br/
http://www.arca.fiocruz.br/
http://blog.scielo.org/blog/2013/08/28/os-artigos-em-acesso-aberto-chegaram-para-ficar-em-menos-de-10-anos-aproximam-de-50-do-nivel-mundial/#.UjhsYD-tyWc
http://blog.scielo.org/blog/2013/08/28/os-artigos-em-acesso-aberto-chegaram-para-ficar-em-menos-de-10-anos-aproximam-de-50-do-nivel-mundial/#.UjhsYD-tyWc
http://blog.scielo.org/blog/2013/09/18/quanto-custa-publicar-em-acesso-aberto/
http://blog.scielo.org/blog/2016/07/20/como-o-acesso-aberto-pode-impulsionar-a-carreira-de-pesquisadores/#.V5zuKLgrK00
http://blog.scielo.org/blog/2016/07/20/como-o-acesso-aberto-pode-impulsionar-a-carreira-de-pesquisadores/#.V5zuKLgrK00
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toda  produção  cientifica  e  intelectual  da  Instituição  (artigos  de  periódicos,  monografias,

dissertações e teses, capítulos de livros, livros publicados, manuais e procedimentos técnicos,

relatórios técnicos e relatórios de pesquisa) em um único ponto de acesso e depositada pelo

próprio autor, que não é obrigado ele mesmo a fazer o depósito mas que assina um termo para

que sua dissertação ou tese seja ali armazenada.

Com a internet também surgiram as redes sociais acadêmicas, como ResearchGate42 e

AcademiaEdu43,  que  caminham  também  no  sentido  da  criação  de  um  repositório,  mas

diferentemente  de  Repositórios  Institucionais  a  auto-publicação  é  permitida  tanto  de

produção científica já publicada como ainda não publicada. Outra diferença do repositório

institucional é que essas ferramentas são também redes sociais, permitindo que as pessoas

criem laços ou por instituições ou por interesses acadêmicos e comentem os artigos, troquem

informações,  endossem características  acadêmicas  uns  dos  outros,  provocando  interações

entre pares e o público em geral e aumentando a visibilidade e o alcance de suas publicações.

Ainda devemos dizer que os pesquisadores vivem em meio às pressões e exigências

da publicação de resultados de pesquisas em revistas científicas consideradas de alto valor de

impacto. Mas para esta medida, se considera a relevância e a importância dada às revistas e

não ao trabalho publicado. Muitas vezes a ânsia por publicação se dá por conta das exigências

de agências de fomento na tentativa de medir produtividade de indivíduos e instituições de

ensino44.  A necessidade de pontuação para não ser excluído e marginalizado dos sistemas

acadêmicos e das políticas de financiamento, termina por colocar os pesquisadores perante o

dilema de escolher entre publicar em revistas com alta pontuação, muitas delas comerciais e

muitas vezes de circulação reduzida, ou divulgar suas pesquisas em um circuito mais amplo e

de acesso aberto.

Outros questionamentos relacionados a ética, fraude, (auto) plágio, direitos autorais,

citações cruzadas, e questões ligadas a patentes e novas formas de propriedade intelectual,

também permeiam as discussões sobre as publicações científicas. Estas e outras inúmeras

críticas já foram feitas nos últimos anos na mídia45464748 colocando em xeque várias questões

sobre a publicação científica e, em particular, aquelas referentes aos métodos e processos de

42 Disponível em: https://www.researchgate.net
43 Disponível em: https://www.academia.edu/
44“Da produtividade de artigos mudos” no Blog de Aldo de A. Barreto. Disponível em: 
http://aldobarreto.wordpress.com/2012/12/10/da-produtividade-de-artigos-mudos/  (Acesso em: 01 nov. de 
2013)

45 "Revistas de alto impacto publicam as piores fraudes". Observatório da Imprensa, 24 de dezembro de 2012. 
Disponível em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed726_revistas_de_alto_impacto_publicam_as_piores_
fraudes (Acesso em 30 out. 2013)

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed726_revistas_de_alto_impacto_publicam_as_piores_fraudes
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed726_revistas_de_alto_impacto_publicam_as_piores_fraudes
http://aldobarreto.wordpress.com/2012/12/10/da-produtividade-de-artigos-mudos/
https://www.academia.edu/
https://www.researchgate.net/
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gestão  dos  periódicos  e  da  validação  científica.  A “Declaração  de  São  Francisco  Sobre

Avaliação de Pesquisa” (DORA, na sigla  em inglês)  é uma das  principais  expressões  da

crítica  a  ela,  seja  pelo  número  e  seja  pela  expressão  dos  pesquisadores  envolvidos.  Tal

Declaração questiona o fato de algumas editoras científicas comerciais cobrarem caro tanto

para publicar um artigo aceito após a revisão por pares quanto pelo acesso ao conteúdo dos

periódicos.

O Peer Review e a Validação Social

Como começamos a desenvolver no Relato da Experiência anteriormente descrito,

julgamos que criar uma publicação científica e fazer a sua comunicação exige um trabalho e

uma atenção por parte dos pareceristas acadêmicos, aqueles que avaliam o artigo antes de sua

publicação.  Por  isso,  acredito  que  seja  preciso  problematizar  o  processo  tradicional  de

avaliação científica tal  qual ocorre na revisão por pares, conhecida em inglês como  peer

review, e observar outras práticas de avaliação mais abertas e sociais, surgidas com a internet

e suas redes e comunidades sociais.

O  Peer  Review, uma  prática  que  tem  início  com  o  surgimento  das  primeiras

sociedades e academias científicas no século XVII, é considerado um tema central para a

comunicação  científica,  sendo  reconhecido  como  o  coração  mesmo  da  comunicação

científica (REINERS, et al, 2002).  Segundo Davyt e  Velho (2000), os pares são aqueles que

por sua formação e experiência são capazes de emitir opinião informada e confiável sobre os

resultados dos experimentos relatados e tidos como verdadeiros e assim reconhecidos como

científicos. Para ser publicado, o trabalho científico precisa da chancela de seus pares. Os

autores  argumentam ainda  que o julgamento por  pares  “não é  um procedimento único e

envolve  uma  enorme  gama  de  formas  institucionais”  que  “refletem  características  do

contexto  histórico  e  social  onde  o  processo  se  realiza”.  Isso  quer  dizer  que  pode sofrer

influência de aspectos  externos  e se  modificar  ao longo da história  em resposta  a  novas

demandas e novos usos.

Acreditamos que os pareceristas dão uma relevante contribuição para os autores na

medida em que, com suas críticas e sugestões, favorecem a qualificação dos mesmos. Ao

46 "Cientistas boicotam a maior editora de periódicos do mundo". Informe Ensp. 08 de maio de 2013. 
Disponível em:http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/32586 (Acesso em 30 out. 
2013) 
47 "Fator de impacto: o fetiche do cientista". Folha de São Paulo, São Paulo, 25 de maio de 2013. Disponível 
em: http://teoriadetudo.blogfolha.uol.com.br/2013/05/21/fator-de-impacto-o-fetiche-do-cientista/ (Acesso em 30
out. 2013).
48 “Problemas na ciência”. Folha de São Paulo, São Paulo, 04 de novembro de 2013. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/137005-problemas-na-ciencia.shtml (Acesso em 04 nov. 2013)

file:///C:/Users/Alessbx/Documents/Textos%20e%20Material%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20SET%202016/http:%2F%2F%2Fh
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/137005-problemas-na-ciencia.shtml
http://teoriadetudo.blogfolha.uol.com.br/2013/05/21/fator-de-impacto-o-fetiche-do-cientista/
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mesmo tempo, eles sofrem muitas críticas seja por não cumprirem prazos de avaliação e não

responderem ao pedido de revisão dos editores ou por demorarem muito tempo para dar o

retorno da avaliação aos autores. Não devemos esquecer que o trabalho do parecerista é não

remunerado e  ele  cumpre  pelo  menos  duas  funções:  a  seleção de  textos,  em função das

limitações de espaço para a publicação, e a melhoria da qualidade dos documentos. 

De acordo com pesquisa realizada em 2015,49 o prazo para que um artigo vá para o

peer  review  é  de um a  seis  meses.  Essa demora  faz  com que muitos  dos  pesquisadores

entrevistados apoiem a  realização da  peer  review  através  de  um recurso  online que  lhes

permitam acompanhar o estágio da submissão até a decisão de publicação. Ainda segundo tal

pesquisa,  muitos pesquisadores gostariam de ter  um  feedback inicial  dos pareceristas  nos

primeiros 15 dias após a submissão dos artigos. 

Tradicionalmente,  o  processo  de  revisão  por  pares  é  realizado  através  do  que  se

chama de "blinded" review, ou seja, revisão "cega" onde a identidade dos revisores dos textos

está  oculta  de  seus  autores  e  as  observações  feitas  pelos  revisores  não estão  disponíveis

publicamente. Ainda existem outros tipos de peer review como: Single blind: Peer review em

que apenas o nome de um autor é informado para o pareceristas, mas os nomes dos reviewers

não são informados para o autor;  Double blind:  Peer review em que nem os nomes dos

pareceristas e dos autores são informados; Open: Peer review em que os nomes de ambos os

autores e pareceristas são informados; Open and published:  Peer review em que os nomes

de ambos os autores e pareceristas são informados e os relatórios feitos pelospareceristas são

publicados  ao  longo  da  pesquisa;  Post-publication:  Peer  review em que  leitores  online

comentam e avaliam a publicação da pesquisa.

Na pesquisa de 2015 apontada acima, há uma forte preferência dos pesquisadores pela

Double  blind  review  e  ao  analisarmos  a  modalidades open  review,  vemos  que  muitos

afirmam que, com as identidades à mostra, alguns pesquisadores iniciantes podem se sentir

intimidados por colegas mais experientes no campo ou até mesmo sofrerem discriminação.

Outros dados da pesquisa mostram que, no entanto, muitos que possuem uma língua nativa

diferente do inglês, e pesquisadores novos no campo apoiam a ideia do open review. Sugerem

que algumas soluções tecnológicas parecem melhorar muitas partes do processo de revisão e

49 Pesquisa online de 2015 com pesquisadores localizados no Reino Unido, China e África do Sul e compostos
por  editores,  autores  e  revisores,  direcionada  a  pesquisadores  que  publicaram  via  Taylor  &  Francis  ou
Routledge.  Também  foram  contatados  pesquisadores  que  publicaram  pela  Taylor  &  Francis  em  2013,
possibilitando que estes dessem suas opiniões acerca da comunicação acadêmica atual.In: Peer Review in 2015:
A  global  view.  A  white  paper  from  Taylor  &  Francis.   October  2015.  Link  disponível  em:
http://authorservices.taylorandfrancis.com/wp-content/uploads/2015/10/Peer-Review-2015-white-paper.pdf

http://authorservices.taylorandfrancis.com/wp-content/uploads/2015/10/Peer-Review-2015-white-paper.pdf
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publicação dos artigos científicos. E nesse caso, são incluídas abordagens acadêmicas abertas

e empreendimentos comerciais.

Não é comum, mas o peer review pode assumir formas mais flexíveis quando se abre

à possibilidade de oferecer aos autores a opção da publicação, em um primeiro momento, na

forma  de  rascunho  (pré-print).  Em  alguns  casos,  os  comentários  dos  pareceristas  são

publicados como parte do artigo ou em páginas web ou blogs mantidos pelos periódicos que

podem  também  receber  comentários  de  outros  leitores.  Essas  perspectivas  refletem  as

iniciativas de algumas revistas científicas nas áreas médicas, biológicas, física e matemáticas

como a (1)  PlosOne50  que possui uma plataforma de publicação que permite a publicação de

pesquisa  primária,  incluindo  estudos  multidisciplinares  e  aqueles  que  tiveram  resultados

negativos; (2) F100 Research51 plataforma de publicação aberta onde todos os artigos são

avaliados  de  forma  transparente  e  publicados  pela  licença  CC-BY (uso,  distribuição  e

reprodução  irrestritos  com a  devida  citação)  e  podem ser  avaliados  formalmente  após  a

publicação. Os nomes e afiliações dos avaliadores são publicados no artigo e fazem parte da

citação;   PeerJ  PrePrint52,   arXiv.org53 e  BioRxiv54 são  repositórios  online  que  publicam

artigos  ainda incompletos ou  pré-prints que ainda não foram avaliados  pelos  pares.  Essa

avaliação  ocorre  somente  após  a  publicação  do  pré-print.  Tal  serviço  estabelece  um

precedente: os autores podem solicitar feedback e trabalhar nas melhoria de seus artigos. 

Vemos que de uma forma ou de outra essas revistas conseguem vislumbrar modelos

que  reflitam  outras  realidades  e  dinamizam  o  processo  de  comunicação  científica.

Acreditamos que este  tipo de revisão aberta seja uma forma de dar mais  transparência e

dinâmica às pesquisas, abrindo portas para a troca de saberes em um ambiente em rede. A

peer review torna-se assim um assunto central para a nossa discussão, uma vez que apresenta

lacunas não exploradas. 

 A comunicação científica ao permitir, por exemplo, o envolvimento de uma massa

social na validação do conhecimento compartilhado, o que acontece tanto no caso das pessoas

que interagem com um produto na internet, quanto no caso das revistas que incorporam o

comentários do público, é gerado uma mudança nas regras de “qualidade” e de “veracidade”,

quer  dizer,  nos  critérios  de  partilha  desse  conhecimento.  Isso  é  o  que  entendemos  por

validação social.

50 Disponível no link: http://journals.plos.org/plosone/
51 Disponível no link: http://f1000research.com/
52 Disponível no link: https://peerj.com/
53 Disiponível no link: http://arxiv.org/
54 Disponível no link: http://biorxiv.org/

http://biorxiv.org/
http://arxiv.org/
https://peerj.com/
http://f1000research.com/
http://journals.plos.org/plosone/
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Validação social - o verdadeiro ou falso da ciência
A avaliação social seria uma outra forma de avaliação que parte de um público muitas

vezes  definido  como leigo  ou “não especialista”,  geralmente  encontrada  na  internet  para

produtos como livros, cds, que são avaliados pelos usuários através de estrelas, rankings e

comentários.  Os novos  dispositivos  de  interação  virtual  que  surgem  no  processo  de

construção do conhecimento nos dias atuais, criam novas culturas e práticas que entram em

contradição com os sistemas e práticas centralizadas existentes até aqui: processamento da

informação, registro, acesso a informação, validação e formas de apropriação.

“A validação social é o grande diferencial da nova web. Seus
grandes  produtos  partem  da  premissa  que  os  conteúdos  são
passíveis  de  avaliação  pelos  usuários  confiando  na  sua
participação  massiva  para  definição  da  relevância  do  que  é
apresentado” (SANTOS e BRITO, 2009). 

Por  validação  social  entendemos  o  processo  de  validação  feito  diretamente  pelos

participantes de um determinado serviço, processado automaticamente a partir de critérios

definidos. Nesse processo, há um compartilhamento de construção de narrativas, onde autor e

leitor  se  misturam  e  estão  mergulhados  em  uma  massa  de  informações  onde  precisam

reconhecer o que é relevante. A validação deve ser pensada aqui “não como um meio de

verificar o que seria verdadeiro,  mas como parte do próprio processo de sua construção”

(Ibdem, 2009).

Vários autores, como Blattmann e Silva (2007), evidenciam a facilidade e o potencial

inovador das alterações realizadas automaticamente na web, via tecnologias interativas. A

inovação no entendimento  da  validação social  como parte  do processo de construção do

conhecimento, serve para propormos um novo formato, não formal, de avaliação da produção

da pesquisa científica.   Cria-se assim a  possibilidade  de participação de um público  não

estritamente acadêmico, indo na linha do conceito de Web Participatória, como defendida por

autores como Costa (2013). Não devemos esquecer que a web é um espaço social onde a

informação circula entre culturas heterogêneas de hábitos e práticas diferenciadas. Por isso

consideramos que seja uma entidade orgânica com forte sentimento coletivo; um corpo de

costumes, tradições, sentimentos e atitudes organizadas (BARRETO, 1994) e que concentra

um  conjunto  de  saberes  e  especialidades,  cada  um  com  sua  relevância  e  importância

específica.

Novos  formatos  de  comunicação  científica  e  métricas  alternativas  de  avaliação  de
pesquisa
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Com a internet,  suas redes e comunidades virtuais,  e o surgimento de tecnologias

interativas surgem novas possibilidades de interação e debates de ideias e compartilhamentos

de  conteúdos  nas  redes  de  forma  aberta  e  distribuída.  Outros  produtos  começam  a  ser

reconhecidos como registros acadêmicos e surgem novas formas métricas de avaliação de

pesquisa mais transparentes e abrangentes alcançando públicos diversos. 

Pesquisas em desenvolvimento já propõem mudanças na comunicação científica, a

fim de torná-la mais aberta, através da ampliação da definição de produtos acadêmicos, indo

além dos tradicionais artigos (BYRNES ET AL, 2003, apud SCIELO, 2013). Mesmo ainda

com poucas evidências e experimentos sobre o assunto, vê-se que o mundo acadêmico está se

abrindo a novas formas de comunicação. Começa-se a levar em consideração outros produtos

que  ainda  não  são  formalmente  reconhecidos  como  registro  acadêmicos  e  que  também

possuem um  importante  papel  na  comunicação  da  pesquisa  científica.  Blogs,  softwares,

sistemas de visualização de dados,  apresentação de slides,  fluxos de trabalhos,  relatórios,

relatos de experiências e muitos outros são os produtos que contribuem para a comunicação

dos problemas e resultados de pesquisa. Tais mudanças são importantes para a convergência

de produtos que possam ajudar no aumento da velocidade e da qualidade do esforço científico

e com elas surgem também novas formas de avaliar o seu impacto na comunicação científica.

Normalmente, a mensuração do impacto de uma pesquisa, uma forma normalmente

usada  para  avaliar  a  qualidade  e  o interesse  dos  outros  pela  pesquisa,  é  feita  através  de

estudos métricos como por  exemplo,  o Fator de Impacto,  que mede o número médio de

citações  em artigos  publicados  em determinadas  revistas  científicas.  O Fator  de  Impacto

fornece dados e  indicadores que são usados nas avaliações tanto da pesquisa quanto dos

pesquisadores pelas agências de fomento, instituições acadêmicas, e órgãos de planejamento

e  gestão  de  políticas  de  Ciência  e  Tecnologia  (FAUSTO,  2013).  Essa  a  avaliação  e

mensuração da qualidade da produção científica ganha novos ares no contexto da internet e

suas redes e comunidades virtuais visto que agora também pode ser medido através do uso de

métricas alternativas ou não tradicionais como as  altmetrics, ou altimetria, que "procuram

mensurar não apenas o produto final da atividade científica, mas podem medir o seu processo

e o seu impacto através  de comentários  on-line,  compartilhamentos,  downloads,  post  em

blogs,  tweets,  comentários,  etc"  (ALBABLI,  CLINIO,  RAYCHOTOCK,  2014,p.  437-8).

Desse  modo,  redes  sociais  acadêmicas  e  profissionais  como  Twitter,  Facebook,

AcademiaEdu,  ResearchGate,  Linkedin  ou  ainda  em  aplicativos  de  gerenciamento  de

referências  como  o  Mendeley  e  o  Zotero,  transformaram-se  em  canais  de  comunicação

pessoais  onde  muitos  pesquisadores  publicam  suas  próprias  pesquisas  científicas,



- 3 -

compartilham a de outros, estendendo o alcance das pesquisas e gerando indicadores não

formais e provocando um impacto fora da academia.

As métricas alternativas surgiram em 2010 e diferentemente de métricas tradicionais,

elas têm um alcance muito maior e são abertas, rápidas pois coletam e interpretam dados em

tempo real através do acesso do API (endereço) do computador usado (PRIEM et al, 2010).

Elas não precisam ser medidas apenas pelo número de citações, mas também pela pesquisa

do conteúdo semântico, como nomes de usuário, data e hora e tags55. Além disso, elas podem

mostrar o tipo de envolvimento que o leitor teve com a publicação seja quando ele salva o

artigo para sua biblioteca pessoal, compartilha em uma rede social ou cita em seu blog. 

Ainda não sabemos o impacto das altmetrics na comunicação científica e para toda a

cadeia  de  profissionais  da comunicação acadêmica,  outras  pesquisas  sobre o assunto são

necessárias. Vemos que tais medidas podem aprimorar nosso entendimento das dinâmicas de

citação  e  referências,  levando  em  consideração  o  contexto  e  o  papel  das  diferentes

publicações  na  academia.  Estas  abordagens  são  válidas  e  apresentam  instigantes

possibilidades tanto para a pesquisa quanto para a criação de métricas práticas.

Conhecimento colaborativo, em coautoria 

Como parte da reflexão teórica deste trabalho de doutorado, e como trabalhado no

Relato  de  Experiência,  a produção  de  conhecimento  colaborativo  e  em  coautoria  é  um

aspecto  integrante  de  nossa  pesquisa.  Práticas  colaborativas  na  escrita  acadêmica  sempre

existiram  e hoje, com o surgimento de dispositivos tecnológicos, tais práticas alçaram um

novo patamar e dão aos pesquisadores maior facilidade de acesso às grandes massas de dados

e a interação com outros pesquisadores56.  Aqui faço uma pequena reflexão sobre o assunto,

sabendo que ele merece uma pesquisa um pouco maior e mais aprofundada. 

Sabemos que o fenômeno da colaboração, desde os primórdios da pesquisa, sempre

esteve presente na cultura científica (MEADOWS, 1999)57 e a tendência é que isso aumente.

Artigos científicos são cada vez mais publicados em coautoria. A título de exemplo, durante

os anos de 2004 e 2006 houve um aumento de 80% dos artigos produzidos em colaboração

nas áreas da Saúde. A relação entre coautoria e colaboração na pesquisa científica só tende a

crescer e isso apresenta mudanças na forma como são utilizadas, principalmente em função

55 Altmetrics: a manifesto. Altmetrics. Disponível em:  altmetrics.org/manifesto Acessado em 31 de julho de
2016.
56 A Universidade de São Paulo publicou em 2016 um texto sobre ferramentas de gestão de pesquisa com
exemplos  de  fluxo  de  trabalho  de  pesquisa  que  vão  do  tradicional,  moderno,  inovador  ao  experimental,
dependendo do perfil do pesquisador. No texto eles apresentam algumas dessas ferramentas. Disponível no link:
http://www.sibi.usp.br/noticias/ferramentas-gestao-pesquisa-gratuitas-disponiveis-pesquisador
57MEADOWS, A.J. A comunicação científica. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 1999.

http://www.sibi.usp.br/noticias/ferramentas-gestao-pesquisa-gratuitas-disponiveis-pesquisador
http://altmetrics.org/manifesto
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da tecnologia aplicada. Nos dias de hoje, com o impacto das tecnologias interativas da web

2.0, os trabalhos colaborativos e em coautoria ganham a visibilidade dobrada através das

métricas alternativas porque possibilitam que a comunicação da pesquisa científica alcance

novos horizontes e públicos, antes restritos ao papel impresso e isso se dá tanto via desktop

quanto via celulares e tablets. 

Ciência aberta e Ciência Cidadã - por uma ciência democrática e para o bem comum

Multiplicaram-se em nosso século outros modos de produção, utilização, reutilização,

difusão  e  formatos  de  comunicação científica,  que  geraram novas  práticas  de publicação

científica e novos espaços de interação e colaboração. Tais mudanças fizeram surgir novos

movimentos  produtivos,  políticos  e  culturais  que  enriqueceram  a  prática  do

compartilhamento de dados de pesquisa científica com é o caso do movimento pela Ciência

Aberta (Open Science), por exemplo.  

O movimento pela ciência aberta coincide com um conjunto de
inovações relativamente recentes, associadas às novas formas de
colaboração  e  culturas  de  uso  em  ambientes  digitais,  mais
especificamente  à  disseminação  da  chamada  "cultura  livre
digital.
(ALBABLI, CLINIO, RAYCHOTOCK, 2014, p. 436). 

Ciência Aberta é considerado por pesquisadores da área como um termo “guarda-

chuva” que abriga várias sub-definições e conceitos pois ainda é entendido como algo em

movimento, em construção e por isso múltiplo de sentidos. É um termo que reflete novos

modos de se pensar e de se fazer ciência; uma prática que exige um constante diálogo entre

especialistas e não especialistas, entre o público e o privado, resultando em novas formas de

se produzir e fazer circular o conhecimento científico. O termo abriga ainda várias vertentes

de pensamento como a de ciência cidadã, conhecimento aberto, ciência participativa, e têm

como pressuposto que o conhecimento científico deve ser livre para todas as pessoas usarem,

reutilizarem  e  distribuírem  sem  restrições  legais,  tecnológicas  ou  sociais  (ALBABLI,

CLINIO, RAYCHOTOCK, 2014). Falar sobre ciência aberta significa falar sobre democracia,

participação, inclusão, mesmo que ainda excludente - princípios caros à todos os que estão

empenhados em construir uma ciência pública, aberta e comum.

Ciência aberta é um movimento de alcance internacional e pretende debater, criticar e

refletir sobre os modos tradicionais e dominantes de produção de comunicação científica e

novas formas de avançar e difundi-la avanço e difusão através da internet e promovendo a

circulação  imediata  da  informação.  O  movimento  da  ciência  aberta  busca  fazer  uma
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redefinição das estruturas e funcionamento das instituições científicas e de suas práticas de

publicização: suas formas de produção, comunicação, validação, avaliação e financiamento58.

Já a ciência cidadã é um tipo de ciência baseada na participação informada, consciente

e  voluntária,  de  milhares  de  cidadãos  que  geram  e  analisam  grandes quantidades  de

dados,  partilham  o seu  conhecimento  e  discutem  e  apresentam  os resultados (ALBAGLI,

MACIEL, ABDO, 2015).  Nesse tipo de ciência, qualquer  pessoa  pode  dedicar  a  sua

inteligência  ou  os  seus  recursos tecnológicos  e  disponibilidade  de  tempo  para  encontrar

resultados  de  utilidade para o bem comum.  Para tal, não é necessário ter um conhecimento

profundo sobre determinado assunto e  nem possuir  dispositivos específicos.  Tal  atividade

pode ser feita  em qualquer  lugar  e  em qualquer  momento e  pode-se mesmo dizer  que a

ciência cidadã é compatível com a ciência tradicional, feita por cientistas profissionais,  e que

pode até ser complementada por ela ao propor novos problemas e desafios.

Atualmente um dos melhores exemplos de ciência democrática ou da democratização

da ciência, é o movimento que segue a lógica  Do-It-Yourself, ou Faça-Você-Mesmo. Nessa

linha,  existe  o  Do-it-yourself  biologia,  ou  DIYbio,  que  é  uma  parte  importante  desse

movimento que pretende dar às pessoas ferramentas para aprender sem uma educação formal.

A comunidade DIY pode ter vários nomes como "punk", "maker" ou "hacker", mas todos

possuem a  mesma  diretriz:  democratizar  a  ciência.  A DIYbio  empodera  o  indivíduo  na

medida em que pode ajudá-lo através de sua comunidade em rede a produzir conhecimento

científico,  através  de  práticas  compartilhadas  e  ambientes  que  os  usuários  chamam  de

hackerspaces59 ou  laboratórios  comunitários.  Nesses  lugares,  você  pode  aprender  os

fundamentos  da  biologia,  conhecer  outros  entusiastas  do  DIYbio  e  ter  acesso  a  uma

infraestrutura para desenvolver ou executar seu próprio projeto de pesquisa.

Hoje, em virtude de discussões sobre o caráter público, aberto e comum da ciência

(LAFUENTE e ESTALELLA, 2015) exige-se uma maior reflexão sobre ciência pública e

democrática, onde seus resultados sejam publicizados e conhecidos por todos, e que tragam

benefícios para toda a sociedade. De acordo com Lafuente e Estalella, a ciência não é algo

reservado para poucos e não está só encerrada em academias e laboratórios. Ela também está

nas ruas e hackerspaces. Ela mantém relação direta com a sociedade como um todo e vice-

versa. Como bem lembram, o conhecimento científico não surge do nada e tampouco é obra

58 Copyfight 2014 #biotecnologias - Sarita Albagli (IBICT). Palestra de Sarita Albagli: 14'21" fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=TaE1dpW9sVI
59 Um hackerspace ou hacklab é um lugar, que pode ser visto como um laboratório, onde pessoas com um
interesse  comum  podem  se  encontrar  e  colaborar  em  um  projeto  específico  ligado  à  tecnologia,  ciência,
computação, por exemplo, e compartilhar recursos e saberes de forma aberta e livre. Mais informação, acesse o
link: https://en.wikipedia.org/wiki/Hackerspace. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hackerspace
https://www.youtube.com/watch?v=TaE1dpW9sVI
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de um único autor,  “uma única peça mestre”.  Outros antes dele,  através de contribuições

anônimas ou invisíveis ajudaram em sua construção. Nesse sentido, deve-se considerar que a

pesquisa e o acesso ao conhecimento não são patrimônio restrito a poucos e de que é possível

agregar opiniões de outros atores sociais. 

Ainda devemos dizer, como aponta Albagli (2015) que a noção de ciência está em

disputa. Por um lado pelo monopólio, controle e apropriação privada do conhecimento que

elevam o preço dos produtos; não difundem os benefícios do avanço do conhecimento; onde

o foco da pesquisa está nas áreas de interesse dos ricos; impõem barreiras à pesquisa e à

inovação; E por outro pelo seu lado social, comum, que é o compartilhamento, reuso (remix)

e democratização do conhecimento. Seria hora realmente da retomada do verdadeiro espírito

da ciência, como  preconizado por Robert Merton, que tinha como uma de suas normas  o

comunismo, “segundo o qual o conhecimento proporcionado pelo trabalho científico é um

patrimônio comum da humanidade,  e  não propriedade privada de  algum indivíduo”60;  ao

mesmo tempo, no campo da Saúde,  a valorização de um dos princípios do SUS que é a  da

participação efetiva dos usuários no cotidiano da atenção à saúde. Essa seria a verdadeira

cultura do commons que, em síntese, como diz Martins (2015, p.94) é “tudo aquilo, território

ou bem, que é compartilhado socialmente e está disponível a todos. O conhecimento como

commons é o conhecimento aberto para a inovação”.

Objetivo geral

Esse projeto pretende entender as transformações pelas quais passam os processos de

construção  do  conhecimento  que  são  feitos  através  da  internet,  suas  novas  formas  de

apropriação,  os  novos  formatos  de  produção e  organização da  ciência  que  surgem nesse

ambiente resultando em novos modos de comunicar a todos o conhecimento produzido. Ele

visa potencializar, por meio do uso das redes e das comunidades virtuais, a criação de uma

teia de ações entre pesquisadores, estudantes e o público leigo em geral estabelecendo um

intercâmbio de saberes dentro da saúde, possibilitando a produção e o compartilhamento de

conhecimento coletivo e ampliando canais de participação cidadã.  A intenção é viabilizar,

para  todos  os  participantes,  parceiros,  colaboradores  e  interessados  no  Plano Brasil  Sem

60 Robert Merton. Wikipédia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Merton. Acessado em 
31/07/2016 
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Miséria  (BSM),  o  acesso  conjunto  de  suas  diferentes  ações,  iniciativas,  experiências  e

pesquisas desenvolvidas.

Objetivos Específicos

1. Testar o uso de ferramentas colaborativas da internet na promoção do conhecimento

científico e formas de avaliação social;
2. Analise de métodos de produção e de acesso ao conhecimento científico que levem

em conta formas de avaliação social;
3. Trazer  para dentro do ambiente acadêmico,  mais  concretamente para a  Fiocruz,  a

reflexão sobre novos métodos de produção e de acesso ao conhecimento científico de

tipo bottom-up (de baixo para cima).
4. Desenvolvimento de um protótipo de revista científica que permita experimentações

de tecnologias interativas emergentes, na esfera do Projeto Fiocruz no Brasil  Sem

Miséria (BSM)

Ideias para um Sumário provisório
Abaixo são listadas, através de alguma ordem mas que podem ser modificadas de acordo

com o desenrolar e o interesse da pesquisa,  os temas que gostaria de desenvolver nesse

trabalho de doutorado. Eles estão abertos a críticas e sugestões.

1 Introdução e contexto

1.1 Pesquisa interdisciplinar e definição dos campos de pesquisa

comunicação, informação, saúde, internet, tecnologias interativas

1.2 Experiências práticas e ações do Núcleo de Experimentações em Tecnologias Interativas

(NEXT)

1.3 Plano Fiocruz pelo Brasil Sem Miséria

2 A comunicação científica e o processo de construção do conhecimento

2.1 O conhecimento científico

a questão do conhecimento comum x conhecimento verdadeiro

experts x leigos
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Retomar o pensamento de Prigogine?  Pretendemos resgatar, recuperar os conceitos

aristotélicos de potencialidade e virtualidade com a questão do atual (LEVY)?

2.2 Processo de publicação e comunicação | Fluxo de atividades do pesquisador/autor

2.2.1 Exigências Acadêmicas (produtividade, citações, métricas)

2.2.2 Periódico científico no Brasil: o Portal Scielo

2.2.3 Modelos de avaliações, submissões e o trabalho do parecerista

2.3 Crise dos periódicos científicos

( é interessante falar aqui de como se deu o processo de privatização do saber, a partir da

segunda metade do século XX, para contar um pouco da história da produção científica de lá

até hoje. Tem boas referências no artigo do Lafuente, no livro Ciência Aberta.)

3 Modos de fazer ciência: pública, aberta e comum

3.1 Movimento pelo acesso aberto

3.2 Ciência aberta e seus derivados: cidadã, participativa

3.3. Ciência como bem comum

(Referência e-book Todos sábios! do Lafuente & outros) http://www.catedra.com/libro.php?

codigo_comercial=112091

4 A colaboração e a interação na ciência: 

4.1 A web 2.0 ou web social: Novas Tecnologias ou Tecnologias Interativas Emergentes?

4.2 Exemplos de experimentações colaborativas e interativas:  Google Docs, Wiki

4.3 A necessidade de educação reflexiva para o uso de tecnologias interativas e colaborativas

4.4 Teorias e conceitos

4.4.1 Mudança de paradigma - Da ordem do livro à ordem da internet  (SANTOS)

4.4.2 Sincronização e Emergência

4.4.3 Tecnologia Interativa Emergente (TIE)

5 Novos modelos e  possibilidades para a  comunicação científica e  a  contribuição para a

sincronização entre saberes populares e saberes científicos

5.1 Autoria e validação social

http://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=112091
http://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=112091
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5.2 O uso de novas métricas através das redes e das comunidades virtuais

5.3 Exigência de mudança cultural

6 Novo suporte para o acesso, a comunicação e a disponibilização de informações relevantes

para a pesquisa em saúde

6.1 Protótipo de revista científica que permita experimentações de Tecnologias Interativas

Emergentes (TIE), na esfera do Projeto Fiocruz no Brasil Sem Miséria

7 Novas perspectivas para a comunicação científica no século XXI

(Neste capítulo deve ter um levantamento de experiências e propostas pelo mundo todo de

novas formas de publicação científica. Referências[Byrnes; Kriegeskorte; Walther, Fose]) 

8. Conclusão

9. Referências Bibliográficas

Metodologia

A metodologia de trabalho utilizada teve como âncora, e por que não dizer como pano

de fundo, as habilidades pessoais, experiências práticas e vivências, que a aluna experienciou

durante  os  seus  anos  de  estudos.  Isso  significa  dizer  que,  primeiramente,  não se  pensou

previamente na adoção de uma determinada teoria  metodológica para então aplicá-la nos

estudos subsequentes.  A postura  adotada  logo de início foi  menos se prender  a  qualquer

formato, recorte ou teoria que engessasse o olhar, delimitando perspectivas e descartando o

que não servia, e foi mais no sentido de ampliar o olhar para o todo, para o conjunto das

experiências, procurando entender os processos e técnicas tal como se apresentavam para só

então buscar na literatura clássica e em pesquisas de base empírica e metodologicamente

consistentes  algo  que  de  alguma  forma  correspondesse  às  práticas  e  experimentações

realizadas. 

O  campo  empírico  para  todas  as  minhas  experimentações  usando  o  ambiente  da

internet  e  as  tecnologias  interativas  é  representado  pelo  Núcleo  de  Experimentações  em

Tecnologias  Interativas  (Next)  através  de  suas  pesquisas,  cursos,  grupos  e  comunidades
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virtuais. A metodologia do Next está pautada em alguns pressupostos que norteiam todas as

suas estratégias de pesquisa e educação em rede. Abaixo citamos alguns (SANTOS  et al,

2014):

Não colocar tudo em questão a todo o momento - pressuposto segundo o qual é

possível avançar nas experiências com tecnologias interativas utilizando ao mesmo tempo,

sem colocar em questão,  tecnologias tradicionais da informática por se acreditar que elas

podem contribuir na melhoria de necessidades e atividades uma da outra.

O simples e gratuito é melhor - o uso de programas e aplicativos gratuitos colocam

seus  usuários  dentro  de  um  processo  coletivo  de  aprendizado  e  de  busca  de  melhores

soluções, inventando novos usos e novidades, dando suporte aos problemas e orientações por

meio de tutoriais, vídeos, manuais, etc.

Beta  perpétuo,  sempre  é  possível  melhorar -  prática  geralmente  usada  por

desenvolvedores de softwares segundo a qual sempre algo pode ser melhorado, aperfeiçoado

ou ter novas funcionalidades. É a consciência de que sempre podemos melhorar e aprender e

de que o caminho para isso é experimentar coletivamente.

Adoção da “zona de desenvolvimento proximal”61 - o uso da imitação, da indução e

da contaminação viabilizam processos de aprendizagem e expansão de práticas culturais na

internet centrados na colaboração e no aprendizado coletivo.

Outro grande pressuposto inerente às experimentações do Next é sempre mergulhar

en profondeur no ambiente interativo e colaborativo da internet. Mas do que fazer pesquisa

sobre a internet, analisando esse ambiente como um pesquisador no conforto de sua sala de

aula ou de seu laboratório, é fazer pesquisa  na internet, utilizando todos os seus recursos

rotineiramente, de dentro, em grupos e comunidades em rede. Acredita-se que só assim é

possível  realmente  entender  e  ter  uma  visão  de  conjunto  desse  ambiente  de  pesquisa,

entendendo suas lógicas, suas dinâmicas, em uma relação estreita e de profunda simbiose

entre sujeito e objeto, homem e máquina. Mergulhar nesse ambiente significa viver todas as

suas potências como elas se apresentam, em um eterno movimento, em um continuum work

61 Conceito elaborado por Lev Vygotsky (1896-1934) e usado aqui como referência aos processos educativos 
que viabilizam um desenvolvimento cognitivo baseado na troca de experiências e no aprendizado coletivo.
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in  progress,  composto  por  um complexo  de  relações,  hábitos  e  práticas  culturais,  e  não

procurar entendê-lo com as ferramentas que já possuímos, através de uma realidade posta,

exterior à nós, preexistente. Esta talvez seja a maior dificuldade metodológica de se trabalhar

no  ambiente  da  internet  visto  que  sua  realidade  é  imprevisível,  incontrolável,  arriscada,

desconhecida.

A internet,  compreendida como um grande sistema complexo, estruturado em uma

rede distribuída e imprevisível, demanda novas formas de observação e extensão dos sentidos

dentro da área das Ciências Sociais e dos estudos inter e transdiciplinares em comunicação e

informação  em  saúde.  Para  isso  pretendemos  utilizar  um conjunto  de  técnicas,  como  a

Análise de Redes, por exemplo, ainda introdutórias e por vezes contraditórias às práticas,

metodologias e pressupostos do Next mostradas acima, mas que podem nos fornecer algumas

pistas úteis e compatíveis com meus problemas de pesquisa e minhas perspectivas teóricas.

Entendendo que “não existem fórmulas prontas para fazer  pesquisa: cada problema, cada

método, cada amostragem e tratamento dos dados deve ser encarado como uma construção

única, que pode servir de ensinamento e inspiração, mas nunca como um receituário pronto a

ser seguido” (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 2013). 

Com  vista  a  atender  a  fundamentação  teórica  desta  pesquisa  de  doutorado,  as

experimentações aqui realizadas exigiram abordar perspectivas qualitativas de pesquisa social

que analisassem a participação, a colaboração, a interação e a construção de conhecimento

entre os atores e objetos da pesquisa.

Partimos  um estudo  de  caso  descritivo  onde foram utilizadas  as  metodologias  de

investigação da pesquisa-ação e da pesquisa participante. Tais metodologias, embora criadas

dentro de um mesmo contexto histórico e social, a década de 1960, e estarem vinculadas à

visão emancipatória  e cidadã,  possuem algumas diferenças teóricas e práticas (MINAYO,

2007).  Enquanto a pesquisa-ação está orientada para a resolução de um problema coletivo,

onde estão envolvidos na ação tanto os investigadores quanto os próprios participantes; a

pesquisa  participante,  embora  orientada  para  a  solução  de  determinadas  situações,  os

participantes são pessoas leigas que não estão necessariamente vinculadas à uma ação direta
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(ibdem, 2007). No entanto, hoje há uma aproximação entre essas duas “tendências”, como

afirma  em  entrevista  62 Michel  Thiollent  pois  não  é  possível  perceber  com  clareza  suas

fronteiras.

No  estudo  de  caso  por  nós  analisado  estiveram  presentes  os  seguintes  desenhos

metodológicos, tanto da pesquisa-ação quanto da pesquisa participativa, referidos por Minayo

(2007, p.163):

a) diferentes grupos e saberes em constante inter-relação;
b) formulação  de  um  quadro  teórico  referente  ao  problema  para  o  qual  se  buscou

solução;
c) participação  em  todas  as  fases  de  desdobramento  do  projeto  das  pessoas  nele

interessadas;
d) socialização de todas as discussões sobre os dados da pesquisa e

e) construção de  planos  de ação em conjunto,  incluindo as  metas,  para  a  (eventual)

solução dos problemas diagnosticados.

Devemos  apontar  que  um dos  principais  desafios  de  nossa  pesquisa  realizada  no

ambiente da internet, tanto  no Google Docs quanto no grupo do Facebook, foi quanto ao

envolvimento das pessoas no processo de sua realização: durante o curso e após a finalização

deste. Tal prerrogativa foi problematizada desde o início da experiência e para contorná-la

foram utilizadas estratégias que induziram a participação e a colaboração dos participantes

em todas as etapas de sua realização63: como a elaboração de chamadas ou cartazes, para uma

determinada ação; a criação de eventos ou a publicação de artigos e vídeos.

Algumas interações feitas tanto no grupo do Facebook do curso quanto no Google

Docs foram analisadas utilizando metodologias de análise de redes que se voltavam para a

compreensão de suas dinâmicas dentro do próprio locus de investigação a fim de observar e

entender os tipos de relações intersubjetivas surgidas no contexto do experimento analisado.

Para a compreensão das dinâmicas entre os atores (nós) e suas interações (conexões) utilizou-

62 Entrevista de 1’06”de duração publicada em 2013 no Youtube e disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=DAHTqx_1tt8 (acessada em 04/06/2016).
63 Para entender como se deu tal processo, acesse o relato da experiência no link disponível em: 
https://docs.google.com/document/d/1gvSdrOjffQYUfKxF_1z4golV1Du-
BzIbRlv_z794VDc/edit#heading=h.gn4z6usc69d3 

https://docs.google.com/document/d/1gvSdrOjffQYUfKxF_1z4golV1Du-BzIbRlv_z794VDc/edit#heading=h.gn4z6usc69d3
https://docs.google.com/document/d/1gvSdrOjffQYUfKxF_1z4golV1Du-BzIbRlv_z794VDc/edit#heading=h.gn4z6usc69d3
https://www.youtube.com/watch?v=DAHTqx_1tt8
https://www.youtube.com/watch?v=DAHTqx_1tt8
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se a perspectiva dos Estudos de Redes Sociais (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 2013),

baseada em premissas da Análise de Redes Sociais, que parte do princípio de que “ao estudar

as  estruturas  decorrentes  das  ações  e  interações  entre  os  atores  sociais,  é  possível

compreender elementos a respeito desses grupos e, igualmente, generalizações a seu respeito”

(ibdem, p. 115) e da Análise da Teoria das Redes (BARABASI, 2009) que compreende as

redes não como estruturas estáticas mas sim como estruturas dinâmicas em movimento e

constante evolução.

Ainda  como  metodologia,  foi  realizada  uma  revisão  aleatória  da  literatura  que

envolveu as temáticas das tecnologias interativas, web 2.0 e revisão por pares, através de

ferramentas de buscas na internet, tais como, portal de periódicos da capes, literatura latino-

americana  e  do  caribe  (LILACS),  Scielo,  Google  acadêmico,  biblioteca  virtual  da  saúde

(BVS), entre outros como buscadores na internet.
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