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Resumo 

 

Compreender a evolução do desenvolvimento científico e tecnológico de um país é de extrema 

importância, tendo em vista que possibilita identificar como historicamente o progresso das pesquisas 

nas diversas áreas do conhecimento tem evoluído. Além disso, tal compreensão permite identificar 

os principais tópicos de investigação, o perfil dos pesquisadores, as suas colaborações científicas, o 

que pode servir como base para diversas políticas de fomento à pesquisa científica. De acordo com 

vários estudos os periódicos digitais estão em crescimento desde a última década. Pode-se falar que 

os periódicos, em todas as áreas de conhecimento tem papel de ser um filtro para o reconhecimento 

dos trabalhos que foram aceitos. Apesar de inúmeros benefícios que os periódicos de acesso aberto 

proporcionam, existe a necessidade de um esforço conjunto para que o principal elemento de todo o 

processo, a informação científica, esteja acessível a todos os interessados. Para isso, algumas 

iniciativas já vêm sendo empreendidas como a criação de repostiórios digitais para armazenar e 

organizar a literatura científica de acordo com padrões internacionais de interoperabilidade, e a busca 

da conscientização dos principais atores envolvidos no processo de produção, editoração e avaliação 

da informação cientifica para disponibilizar tais conteúdos em ambientes digitais de acesso aberto 

(open access) ao público em geral. Diante disso, compreender como as publicações de um 

determinado conjunto de pesquisadores vem sendo realizadas em periódicos de acesso aberto, 

possibilita identificar um panorama do estágio atual deste tipo de comunicação no Brasil, e ainda, 

verificar se em determinadas áreas do conhecimento, este tipo de publicação tende a ser mais 

frequente. Logo, este trabalho visa analisar como é composta a comunidade científica brasileira que 

tem publicado resultado de suas pesquisas em periódicos de acesso aberto. Para tanto, foram 

analisados todos os currículos cadastrados na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 

 


